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النَّظافُة ِمن اإِليماِن)1(

باح ؟ ي فيِ ال�صَّ نِّ داود   : َماَذا َطْلبَت ميِ

وقيِ  ال�صُّ ىل  اإيِ َنْذْهَب  ن 
َ
اأ ْنَك  ميِ طلْبُت   : اأكيلى 

معًا.

داود  : ال َباأ�َس، َماذا ُتريُد ؟

�ْصناٍن 
َ
رًا َوَمْعجوَن اأ ريُد �صابونًا وْعطيِ

ُ
اأكيلى : اأ

ٍة. ليَّ  واملطبخيِ وَمالب�َس داخيِ
يِ
ام فاٍت للحمَّ ُومَنظِّ

بْع�سيِ  نا اأْي�صًا ف حاجٍة ليِ
َ
ْرُت، اأ داود  : َلقْد َتذكَّ

َطَواَل  كثريًا  اُب  التُّ َكاَن  لقْد   ، فاتيِ املَُنظِّ

ي. بوعيِ املا�صيِ �صيِ
ُ
االأ

بُّ النَّظاَفة. نََّك ُتيِ
َ

عرُف اأ
َ
اأكيلى : اأ

َنا 
َ
واأ خي، 

َ
اأ يا  االإيِميانيِ  من  النَّظافُة   : داود  

اإيِالَّ  احةيِ  بالرَّ اأ�صعُر  وال   ، بالنَّظافةيِ اأهَتمُّ  دائمًا 

. نيِ النَّظيَفةيِ ماكيِ
َ
فيِ االأ

 ، ، وامل�صاجديِ وارعيِ ، وال�صَّ اأكيلى : َنظافُة البُيوتيِ

ها،  ،  وغرييِ ، واملدار�سيِ ، واملطاعميِيِ وامل�صت�صفياتيِ

داءيِ 
َ
اأ َعَلى  ُد  وُت�صاعيِ لالإيِن�صان،  اَحة  الرَّ ُب  ُت�صبِّ

الَوحدُة الثاِمنُة 

ُة الإِْن�ساِن} حَّ {�سِ

اِبُع َعَشر الدرُس السَّ

َظاَم. ميِ النَّ
، وُتَعلِّ مرا�سيِ

َ
،  وُتقلِّل من االإيِ�صابةيِ باالأ ال امَلَكانيِ ظ على َجميِ ، وُتافيِ عماليِ

َ
االأ

، وفيِ مكاٍن َنظيٍف. ، َنظيَف اجل�ْصميِ �سيِ ا�س ب�صورٍة َح�َصَنٍة؛ نظيَف امَلالبيِ قابَل النَّ
ُ
ن اأ

َ
بُّ اأ حيِ

ُ
َنا اأ

َ
داود  : َعَلى َكلِّ حاٍل اأ

، التي  حاديثيِ
َ
 االإيِماُم كثريًا من االآياتيِ واالأ

َ
، َلقْد َقراأ َظاَفةيِ يةيِ كاَن عن النَّ نَّ َمْو�صوَع ُخطبةيِ اجُلُمعةيِ املا�صيِ

َ
اأكيلى : َهل تعرُف اأ

. عيِ املختلفةيِ ها فيِ املواقيِ  بيِ
يِ
مام ، واالهتيِ َظافةيِ تدعو اإيِىل النَّ

. خ�صّيةيِ َظافةيِ ال�صَّ وءيِ والُغ�ْصل وُهما من النَّ داود  : اهلل َدَعا اإيِىل الَو�صُ

، لقْد ذَكَر ، وَنظافةيِ اجل�صميِ يابيِ  بع�س االآياتيِ التي ُت�صرُي اإيِىل نظافةيِ الثِّ
َ
اأكيلى : وكذلك َقراأ

)1(  األهداف: 
تهدف دروس هذه الوحدة إلى رفع الوعي الصحي لدى الدارسني عن طريق:

1- عرض مناذج ومعلومات تبني أهمية النظافة الشخصية ونظافة املكان واملطعم واملشرب. 
2- تقدمي معلومات مهمة مما ينبغي فعله عند وقوع اإلصابات باإلضافة للمفردات والعبارات الالزمة عند معاجلة موضوع النظافة. 

3- تقدمي مفردات وعبارات  ذات صلة باحلوادث واإلصابات التي حتدث لإلنسان وللمكان وعن النظافة ونظافة املكان واألشياء.
4- إقدار الدارس على التعبير عن مواقف معينة في احلاالت التي سبق ذكرها.

5- متكني الدارس من معرفة املضاف واملضاف معنى وإعراباً وحركة.
6-إمداد الدارس  بقواعد الكتابة السليمة للحركات والعالمات اإلعرابية.
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ْعريِ واملَُحاَفَظةيِ   بنظافةيِ ال�صَّ
يِ
تمام ، واالهيِ واكيِ حاديَث كثريًة عن �صرورةيِ ال�صِّ

َ
ا االإيِماُم  اأ

. ا�سيِ على ُح�ْصن امَلْظَهريِ عنَد  ُمالَقاةيِ النَّ

 . هيِ ْمثاليِ
َ
ن اأ  ميِ

ُ
ْكَثَ اهلل

َ
 اإيِماَمكُم خريًا، واأ

ُ
داود : َجَزى اهلل

ُب دليٌل َعَلى نظاَفة   يِّ ٌب، والَكالُم الطَّ َك طيِّ  فيَك. اإيِنَّ كالميِ
ُ
اأكيلى : اآمني- َوبارك اهلل

واإيِر�صاُدُهْم،  هْم  عذاريِ
َ
اأ وَقْبوُل  وَم�صاَعدُتهْم،  ا�س  النَّ َفمَحّبة   ، لهيِ داخيِ ف  االإيِن�صانيِ 

ٌة َيْحتاُج اإيِليها ُكلُّ اإيِن�صان. مَّ لَّيٌة ُمهيِ وال�صرُب َعَلى َما َيْفُعلون، و�صكُر اهلل، نظاَفُة داخيِ
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ية: ئَلةيِ االآتيِ �صيِ
َ
جْب عن االأ

َ
 اأ

ْن داوَد ؟ يليِى ميِ َماَذا َطلَب اأكيِ  .1

طلب اأكيلي من داود اأن يذهب معه اإىل ال�صوق.   

وقيِ ؟ ماذا يريُد اأكيلييِ من ال�صُّ  .2

 ومعجون اأ�صنان.
ً
يريد اأكيلي من ال�صوق �صابونا  

َر داوُد ؟ ماذا َتَذكَّ  .3

لبع�س  حاجة  ف  اأنه  داود  تذكر   

التدريبات

أوالً: أسئلة االستيعاب:

ْدِريُب )281(: التَّ

املنظفات.

احَة ؟ ين ي�صعُر داوُد بالرَّ
َ
اأ  .4

ي�صعر داود بالراحة ف االأماكن النظيفة.  

، واالأ�صواقيِ لالإن�صانيِ ؟ ، والدرا�صةيِ نيِ العمليِ ماكيِ
َ
، واأ ُب نظافُة البُيوتيِ ماذا ُت�َصبِّ  .5

ت�صبب نظافة البيوت واأماكن العمل والدرا�صة واالأ�صواق الراحة لالإن�صان،   

وت�صاعده على اأداء االأعمال، وتافظ على جمال املكان وتقلل من 

االإ�صابة باالأمرا�س، وتعلم النظافة.   

ا�سيِ ؟ َكيُف يقابُل داوُد النَّ  .6

يقابل داود النا�س ب�صورة ح�صنة؛ نظيف اجل�صم، وف مكان نظيف.  

َث عْنها اأَكيلي. َما َمو�صوُع اخُلطبةيِ الَّتي َتدَّ  .7

مو�صوع اخلطبة التي تدث عنها اأكيلي النظافة.   

 ؟
يِ
ة االإيِمام ما ْراأُيَك فيِ ُخطبيِ  .8

خطبة االإمام ممتازة؛ الأنها كانت عن النظافة.   
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للمفرداِت  الصحيَح  الجمَع  اِْخَتْر   
وضع  يأتي  فيما  خّط  تحتها  التي 

عالمة )√( أَماُمُه:
دًا  جيِّ فًا  ُمَنظِّ اليَوم  ا�صتيُت   -1

 :
يِ
ام للحمَّ

ظُفوَن  )    ( اأ. َمنِّ

َف  )    ( َمَناظيِ

َفاٍت )√( ج. ُمَنظِّ

ه اإيِ�صابٌة  يبيِ َوبيِ بيِ ُجَل اإيِىل الطَّ 2- جاَء الرَّ

�س: 
ْ
اأ كبريٌة بالرَّ

اأ. ُم�صيبٌة )    (

ب. اإيِ�صاباٌت )√(

ُب )    ( ائيِ ج. َم�صَ

ثانيًا: تدريبات المفردات:

التدريب )282(:

�صورٍة ح�َصَنٍة: هيِ بيِ ماَم �صيوفيِ
َ
ُجُل اأ 3- ظهَر الرَّ

َراٍت )    ( وَّ َوٍر  )√(       ج. ُم�صُ وير )    (     ب. �صُ اأ. َت�صْ

بي�َس ؟
َ
َينيِ ا�صتْيَت َهَذا الثَّوَب االأ

َ
4- من اأ

َياباتيِ )    (            ج. الّثياَب )√( اأ. الّثوبانيِ )    (      ب. الثِّ

بٍة. ئحٍة َطيِّ ٍب ورايِ ْن َنْدُخل امَل�ْصجَد مَبْظهٍر َطيِّ
َ
5- َينَبغي اأ

ْظهُر )    (
َ
َر )√(            ب. بظهورهيِ )    (       ج. اأ اأ. مظاهيِ

6- هَذا الكتاب مثل الكتاب االآخر الذي فيِ املكتبة:

ثَلة )    ( ميِيِ
ْ
مثال )√(         ج. اأ

َ
ثاَل )    (        ب. اأ اأ. ميِ

نَّ هذا الَقَلَم َلَك ؟
َ
7- هل عندَك دليٌل َعَلى اأ

لٌة )√( ديِ
َ
اأ. َدليالٌت )    (       ب. َدليلَون )    (           ج. اأ
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  امأل الفراَغ فيما يأتي بالمفرداِت اآلتيِة:
احةيِ – النَّظاُم – َح�َصنًة  طرًا – َاْهَتمُّ – الرَّ َر - االإيِمياُن – ُمالَقاَة – عيِ  َتَذكَّ

ه وُر�صله. تهيِ وكتبيِ ْن توؤَمن باهلليِ ومالئكيِ
َ
االإميان هو اأ  .1

ن الراحة. يل الأجَد �َصيئًا ميِ َخرجُت اإيِىل �صاطئيِ النِّ  .2

. �صا�ُس النَّجاحيِ
َ
ي عْن طريقيِ النَّجاحيِ فقاَل: النظام اأ �صاألُت اأ�صتاذيِ  .3

هيِ وملَّا تذكر عاَد اإيِىل البيتيِ لياأَخَذه. اَل فيِ َبْيتيِ ترَك عمُر هاتَفُه اجَلوَّ  .4

. �صبوعيِ
ُ
ي فيِ نهايةيِ االأ ل مالقاة اأ�صدقائيِ اأُف�صِّ  .5

ي واآَخر رجاليًا يل. ا�صتيُت �صابونًا ومعجونًا وعطرًا ن�صائيا لزوجتيِ  .6

عونيِ اهلليِ فيِ احل�صول على املال  ُد عليهيِ بيِ ي اأَنا اهتم بعملي ، الأّن ْاعَتميِ يقيِ ديِ اَل يليِ �صَ َقَ  .7

�ْصَرتي. 
ُ
ي وَحاَجاتيِ اأ راءيِ َحاَجاتيِ �صيِ الالزم ليِ

هم َمَعَك. ُوجوديِ لهْم ب�صروٍرحتَّى َي�ْصُعروا  َباأنَُّك ُمرتاٌح ليِ اأهتم  ب�صيوفَك وقابيِ  .8

ْدِريُب )283(: التَّ
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 أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

) َفاتيِ )بع�سيِ املَُنظِّ  

. فاتيِ  فيِ حاجٍة اإيِىل َبْع�سيِ امَلَنظِّ
ً
ي�صا

َ
رُت، اأَنا اأ َلَقْد َتذكُّ

)�صابونيِ غ�صيٍل(  

اإىل  حاجة  ف  اأي�صًا  اأنا  تذكرت،  لقد   .1

�صابون غ�صيل. 

واٍل( )هاتٍف جَّ   

 ف حاجة اإىل هاتف جوال.
ً
2. لقد تذكرت، اأنا اأي�صا

ثالثًا: تدريبات التراكيب:

التدريب )284(:

) �سيِ )َبْع�سيِ املالبيِ   

3. لقد تذكرت، اأنا اأي�صًا ف حاجة اإىل مالب�س جديدة. 

يدٍة( )ُدرو�ٍس جديِ   

4. 4. لقد تذكرت، اأنا اأي�صًا ف حاجة اإىل درو�س جديدة.

َرةيِ �َصَفٍر( )َتْذكيِ   

5. 5. لقد تذكرت، اأنا اأي�صًا ف حاجة اإىل تذكرة �صفر. 

) )َبْع�سيِ املاليِ  

6. لقد تذكرت، اأنا اأي�صًا ف حاجة اإىل بع�س املال. 

يَبٍة كبريٍة( )َحقيِ   

7. لقد تذكرت، اأنا اأي�صًا ف حاجة اإىل حقيبة كبرية.

) ظَفاتيِ )َبْع�سيِ املُنِّ   

8. لقد تذكرت، اأنا اأي�صًا ف حاجة اإىل بع�س املنظمات.
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   أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

) َظاَفُة / االإيِميانيِ ) النَّ

ي. خيِ
َ
َن االإيِميانيِ َيا اأ َظاَفُة ميِ النَّ

) )اْلَك�صُل / امَلُر�سيِ

الك�صل من املر�س يا اأخي.  .1

) ةيِ نَّ الم / ال�صُّ )ال�صَّ  

ال�صالم من ال�صنة يا اأخي.  .2

) )اْلَعَمُل / الِّدينيِ  

العمل من الدين يا اأخي.  .3

ْدِريُب )285(: التَّ

) )احَلياُء / االإيِميانيِ  

احلياء من الدين يا اأخي.  .4

) بادةيِ )التِّالوُة / العيِ  

التالوة من العبادة يا اأخي.  .5

) ياَرُة امَلري�سيِ / الواَجباتيِ )زيِ  

زيارة املري�س من الواجبات يا اأخي.  .6

) دبيِ
َ
)احتاُم الكبرييِ /  االأ  

احتام الكبري من االأدب يا اأخي.  .7

) َظاَفُة / االإيِمَيانيِ )النَّ  

النظافة من االإميان يا اأخي.  .8
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  أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

) نيِ النَّظيَفةيِ ماكيِ
َ
احةيِ / االأ )الرَّ

يَفةيِ ظيِ ماكنيِ النَّ
َ
احةيِ اإال فيِ االأ �ْصُعُر بالرَّ

َ
ال اأ

) )الَفَرحيِ / َبْيتيِ اأميِّ

1. ال اأ�صعر بالفرح اإال ف بيت اأمي.

َعادةيِ / �َصْهريِ َرم�صاَن( )ال�صَّ

2. ال اأ�صعر بال�صعادة اإال ف �صهر رم�صان.

الديِ املُ�صلمنَي( انيِ / بيِ )االطمْئنَّ

3. ال اأ�صعر باالطمئنان اإال ف بالد امل�صلمني.

ْدِريُب )286(: التَّ

) عةيِ اميِ )الُهدوءيِ / مْكَتبةيِ اجْلَ

4. ال اأ�صعر بالهدوء اإال ف مكتبة اجلامعة.

ديدة( )التَّعبيِ / احَلراَرةيِ ال�صَّ

5. ال اأ�صعر بالتعب اإال ف احلرارة ال�صديدة.

) َرا�َصةيِ ريِ عن الدِّ خُّ
َ
اأ )الَغ�صبيِ / التَّ

6. ال اأ�صعر بالغ�صب اإال ف التاأخر عن الدرا�صة.

) )الَقَلقيِ / َحالةيِ امَلَر�سيِ

7.  ال اأ�صعر بالقلق اإال ف حالة املر�س.

) يَفةيِ ظيِ ماكنيِ النَّ
َ
ة / االأ احيِ )الرَّ

8. ال اأ�صعر بالراحة اإال ف االأماكن النظيفة.
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  أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

)اأقاَبل/ �صورٍة ح�صنٍة(

�صورٍة ح�صنٍة. ا�َس بيِ قابَل النَّ
ُ
ْن اأ

َ
بُّ اأ حيِ

ُ
اأ

ح / يٍد َمْفُتوحٍة( افيِ �صَ
ُ
)اأ

اأحب اأن اأ�صافح النا�س بيد مفتوحة.  .1

َكلَِّم / �صوٍت وا�صٍح(
ُ
)اأ

اأحب اأن اأكلم النا�س ب�صوت وا�صح.  .2

)
ٍ
 مْفهوم

ٍ
دُعَو / َكالم

َ
)اأ

التدريب )287(:

 مفهوم.
ٍ
اأحب اأن اأدعو النا�س  بكالم  .3

دٍة( ْجَمَع / َطريقٍة جيِّ
َ
)اأ

اأحب اأن اأجمع النا�س بطريقة جيدة.  .4

�ْصُلوٍب جميٍل(
ُ
َر / اأ َذكِّ

ُ
)اأ

اأحب اأن اأذكر النا�س باأ�صلوب جميل.  .5

ْوٍت عاٍل(  َث / �صَ َحدِّ
ُ
)اأ

اأحب اأن اأحدث النا�س ب�صوٍت عاٍل.  .6

) يقيٍّ َثاٍل َحقيِ ه / ميِ َنبِّ
ُ
)اأ

اأحب اأن اأنبه النا�س مبثال حقيقي.  .7

ـوَرٍة ح�صنٍة( قابَل / �صُ
ُ
)اأ

اأحب اأن اأقابل  النا�س ب�صورة ح�صنة.  .8
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١٧ رْسُ الدَّ

ريباتُ التَّدْ

٨

ة دَ الْوَحْ

١١









    

         

   

     

    

    
  

     

         

 أكمل الجدول اآلتي كما في المثال: 

العالمةاملضاف إليهالعالمةاملضافاجلملة

الكسرةأَسنانالفتحةَمْعجوَناملثـــال:  أُريُد معجوَن أسنان.

الكسرةاألسبوعالفتحةطوال1- َكْثرَُة الُغَبارِ َطواَل األُسبوع. 

الكسرةالبيوتالكسرةنظافة2- البُدَّ ِمْن نظافة البيوت.

الكسرةاألعمالالكسرةأداء3- النَّظافُة تساِعُد َعلَى أَداء األعمال.

الكسرةاجلسمالفتحةنظيف4- أُريُد أَْن أَكوَن نظيف اجلسم.

الكسرةاجلمعةالفتحةخطبة5- َسِمعُت ُخطَبة اجلمعة.

الكسرةاآلياتالفتحةبعض6- قرأُْت بعَض اآليات واألحاديث.

الكسرةاملظهرالكسرةحسن7- َحاِفْظ َعلَى ُحسن املظهر.

الكسرةاملكانالكسرةجمال8-من النَّظاَفِة أَْن حُتاِفَظ َعلَى َجمال املَكان.

رابعًا: تدريبات النحو:

 امل�ضاف وامل�ضاف اإليه 

التدريب )288(:
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 اقرأ ما يأتي، ثم أجب عن األسئلة:
يَن اآَمُنوْا اإيَِذا ُقْمُتْم  يَُّها الَّذيِ

َ
قال تعاىل: {َيا اأ

َيُكْم ْيديِ
َ
ُلوْا ُوُجوَهُكْم َواأ الةيِ فاْغ�صيِ اإيِىَل ال�صَّ

ْرُجَلُكْم 
َ
ُكْم َواأ ُروؤُو�صيِ قيِ َواْم�َصُحوْا بيِ  اإيِىَل امْلََرافيِ

. )1({
1

ُروْا هَّ اإيِىَل اْلَكْعَبنييِ َواإيِن ُكنُتْم ُجُنبًا َفاطَّ

َتاٍب  كيِ فيِ  مٌي  َكريِ َلُقْراآٌن  ُه  {اإيِنَّ تعاىل:  وقال 

.)2({
2

ُروَن ُه اإيِالَّ امْلَُطهَّ �صُّ ْكُنوٍن الَّ مَيَ مَّ

َماء  ال�صَّ ن  مِّ َعَلْيُكم  ُل  {َوُيَنزِّ تعاىل:  وقال 

.)3({
3

هيِ َرُكم بيِ ُيَطهِّ َماء لِّ

.)4({
4

ْر  َياَبَك َفَطهِّ وقال تعاىل: {َوثيِ

َعَلى  �ُصقَّ 
َ
اأ ْن 

َ
اأ )َلوال  )�س(:   ر�صول  وقال 

َمْرُتُهْم 
َ

اَلأ  – ا�سيِ  النَّ َعَلى  ْو 
َ
اأ  – ي  تيِ اأمُّ

اَلٍة( ْنَد ُكلِّ �صَ واكيِ عيِ ال�صِّ بيِ

)اأتانا  َقال:  َعْنُه   
ُ
اهلل َي  َر�صيِ جابٍر  َوعْن 

َفَراأى  و�َصلََّم،  َعليهيِ   
ُ
اهلل لَّى  �صَ اهلليِ  َر�صوُل 

ُد  َما َكاَن يجيِ
َ
َق �َصُعرُه، َفقال: اأ �َصْعثًا قد َتَفرَّ

ن �َصْعَرُه(.  َهَذا َما ُي�صكِّ

َخٍة فقاَل:  َوَراأَى َرجاًل اآَخَر عليهيِ ثياٌب َو�صيِ

ه َثْوبه( ل بيِ َجد ما ْيْغ�صيِ ما َكاَن َهذا ييِ
َ
))اأ
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خامسًا: تدريبات القراءة :

التدريب )289(:

)1( اآلية )6( من سورة املائدة.  )1(
)2( اآلية )79( من سورة الواقعة.  )2(
)3( اآلية )11( من سورة األنفال.  )3(
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الأ�ضئلة: 

وىَل ؟ 
ُ
ُة االأ اإيِالَم َتدُعو االآيُة القراآيِنيَّ  .1

تدعوا االآية القراآنية االأوىل اإىل الو�صوء والغ�صل.   

ياَب؟ ُر الثِّ كيف ُنطهِّ  .2

َغ�صليِها.  نطهر الثياب بيِ  

يُد قرَاءَة اْلقراآنيِ الكرمييِ ؟ َماَذا َيْفعُل َمْن ُيريِ  .3

يتطهر من يريد قراءة القراآن الكرمي.   

ْرُجلنا؟ 
َ
ُف ُروؤو�َصَنا واأ كيَف ُنَنظِّ  .4

ننظف روؤو�صنا بامل�صح عليها، واأرجلنا بغ�صلها.   

ماءيِ ؟ ن ال�صِّ  املاَء ميِ
ُ
نزَل اهلل

َ
ملاذا اأ  .5

اأنزل اهلل من ال�صماء ماًء لنتطهر به.   

َواكيِ ؟ ما امْلق�صُود بال�صِّ  .6

املق�صود بال�صواك تنظيف الفم واالأ�صنان  

  بالفر�صاة واملعجون اأو امل�صواك. 

ُن �صعَره« ؟ ما َمعَنى »ُي�صكِّ  .7

معنى ي�صكن �صعره ينظمه.   

هل فكرَت ف معَنى )ف كتاٍب مكُنُوٍن( اإالَم و�صْلَت بعَد التَّفكرييِ ؟  .8

و�صلت بعد التفكري اأن معنى )ف كتاب مكنون( ف كتاب حمفوظ.   

 ضع العالمة )√( أمام المعنى الُمَناِسِب لكلِّ عبارٍة أَْو ُجملة:
ُروا(: هَّ 1/ )واإيِْن ُكْنُتْم ُجُنبًا َفاطَّ

ْمَراٍر )√( ْا�صتيِ ُظوا َعَلى الََّطَهارةيِ بيِ ابُكْم )   (      ب. َحافيِ ُفوا َثييِ اأ. َنظِّ

يق )   (. ريِ َحديِ َجاَنَبييِ الطَّ
َ
ُفوا َعَلى اأ ج. قيِ

ُروَن(: ُه اإال املَُطهَّ 2/ )ال مَب�صُّ

ٌر )√( ُم َطاهيِ ُم )   (  ب. القراآُن كتاب طاهر اَلَ َيْلَم�ُصه اإيِال ُم�ْصليِ الَّ املُ�ْصليِ ٌر اَلَ َيْلَم�ُصُه اإيِ َتاٌب َطاهيِ اأ. القراآُن كيِ

ج. القراآن كتاب عَظيٌم ال َيْلَم�صُه املُ�ْصلُم )   (

التدريب )290(:
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َرُكْم  ُيَطهِّ ليِ َماًء  َماءيِ  ال�صَّ ن  ميِ ُل  )َوُيَنزِّ  /3

( املق�صوُد بهذا: هيِ بيِ

ُر  واملَُطهِّ هيِ  َنْف�صيِ فيِ  ُر  اهيِ الطَّ امَلَطر  ماُء  اأ. 

هيِ )√(  َغرْييِ ليِ

راعةيِ )   (  ربيِ والزِّ ب. ماُء املطريِ لل�صُّ

ّي )   ( حيِ يفيِ وال�صِّ ظيِ ج. ماُء امَلَطريِ النَّ

ُن �ْصَعَرُه(:  ُد هذا ما ُي�َصكِّ َما َكاَن َيجيِ
َ
4/ )اأ

َن املَُحاَفَظةيِ َعَلى ُح�ْصنيِ امَلْظَهريِ )√(      اأ. الُبدَّ ميِ

َنا )   ( ْج�َصاميِ
َ
َنا واأ ْنُف�صيِ

َ
يميِ اأ َتْنظيِ ب. ال َنْهَتمُّ بيِ

يُد )   ( ج. َن�ْصُكن فيِ اأيِّ َمَكاٍن ُنريِ

هيِ َثْوَبه(:  ُل بيِ ُد َما َيْغ�صيِ َما َكاَن  َهَذا َيجيِ
َ
5/ )اأ

يفة )√(      ظيِ �سيِ اجَلمَيلةيِ النَّ املالبيِ اأ. َعَلْيَك بيِ

َظاَفةيِ  النَّ بيِ َتْهَتمَّ  وال  َتد  َما  ْلَب�ْس  ايِ ب. 

َماليِ )   ( واجْلَ

يَفةيِ )   ( ظيِ �س النَّ لْب�سيِ امَلاَلبيِ ج. اَلَ َتْهتَّم بيِ

 استخدم المفردات اآلتية في جمٍل من إنشائك:
امليِْرَفَقان: عليك اأن تغ�صل يديك اإىل املرفقني.

الَكْعَبان: اأغ�صل رجلي اإىل الكعبني عند الو�صوء.

ُروَن: ال مي�س القراآن اإال املطهرون. املَُطهَّ

ُرُكم: يطهر اهلل املري�س من الذنوب. ُيَطهِّ

اٌب: األب�س الثياب النظيفة. ييِ ثيِ

خٌة: هذه مالب�س و�صخة. َو�صيِ

التدريب )291(:
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 اقرأ ما يأتي:     
ها اإالَّ َحالاًل،  ، ال َيْلَم�ُس بيِ هيِ املُ�ْصليِم َنظيٌف فيِ يديِ

اإيِالَّ  ها  بيِ ُكُل 
ْ
َياأ واَل  َحاَلاًل،  اإالَّ  ها  بيِ ُك  �صيِ مُيْ وال 

ها َعَلى اْلَغرْي. حالاًل، وال َيْعَتدييِ بيِ

يَح؛  حيِ ، ال يقوُل اإيِالَّ ال�صَّ �َصانهيِ امل�صلُم نظيٌف فيِ ليِ

بًا، فيهيِ  َيقوَل َكالمًا طيِّ ُب وال َيَتَكلَُّم اإيِالَّ ليِ ال َيْكذيِ

ه ال َي�ْصَمُع  ، وامل�صلُم نظيٌف فيِ �َصْمعيِ ا�سيِ َخرْيُ للنَّ

يُع َوقَتُه ف �َصَماعيِ  َن الَكاَلم، وال ُي�صيِ بًا ميِ اإيِال طيِّ

ْثليِ احَلديثيِ عن الْغرييِ  ْنها ميِ َدَة ميِ �ْصياَء ال َفائيِ
َ
اأ

يٌف فيِ  ُم َنظيِ يهم، واملُ�ْصليِ ا َلْي�َس فيِ َ يهم، ومبيِ ا فيِ َ مبيِ

ليِريى  اإيِال  َيْنُظر  وال  حالاًل،  اإيِال  َيَرى  ال  هيِ  ريِ َب�صَ

يه. رَي فيِ يَح وَي�صيِ حيِ يَق ال�صَّ ريِ الطَّ

سادسًا: تدريبات الكتابة:

التدريب )292(:

 أجب عن األسئلة اآلتية.
ُم َيَدُه ؟ ف املُ�ْصليِ َكيَف ُينظِّ  .1

ينظف امل�صلم يده باأن ال يلم�س بها اإال حالاًل، وال   

مي�صك بها اإال حالاًل، وال ياأكل        

بها اإال حالاًل.   

ل�َصانيِ ؟ ما َمْعَنى َنَظاَفةيِ الِّ  .2

معنى نظافة الل�صان اأال يقول اإال ال�صحيح، وال   

يكذب وال يتكلم اإال ليقول كالمًا طيبًا    

فيه خري للنا�س.   

ُف امل�صلُم �َصْمَعُه ؟ التدريب )293(: كيَف ُيَنظِّ  .3

ينظف امل�صلم �صمعه باأال ي�صمع اإال طيبًا من الكالم،   

وال ي�صيع وقته ف �صماع 

اأ�صياء ال فائدة منها.   

َر امْلُ�ْصلميِ ؟ ُف َب�صَ ْح ما ُيُنظِّ و�صِّ  .4

اإال حالاًل، وال  امل�صلم ب�صره بحيث ال يرى  ينظف   

ينظر اإال لريى الطريق ال�صحيح وي�صري فيه. 

َرْت ُهنا،  والنَّظاَفة  ما الْفرُق بنْيَ النَّظافةيِ التي ُذكيِ  .5

ُر�سيِ ؟ ليِ الدَّ وَّ
َ
َك فيِ اأ ْت بيِ ي مرَّ تيِ الَّ

الفرق بني النظافة التي ذكرت هنا والنظافة التي    

مرت بي اأن النظافة هنا نظافة معنوية، والنظافة 

التي مرت بي نظافة ح�صية. 
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السابَق  النَّصَّ  كراسِتَك  في  انسْخ   
الُمسلَمِة  كلمِة  استبداِل  بعد 

بالمسلِم وتغيير ما َيْلَزم:
اإال  بها  تلم�س  ال  يديها،  ف  نظيفة  امل�صلمة 

حالاًل، وال مت�صك بها اإال حالاًل، وال تاأكل بها 

اإال حالاًل، وال تعتدي بها على غريها.

اإال  تقول  ال  ل�صانها،  ف  نظيفة  امل�صلمة 

لتقول  اإال  تتكلم  وال  تكذب  ال  ال�صحيح؛ 

وامل�صلمة  للنا�س،  خري  فيه  طيبًا،  كالمًا 

من  طيبًا  اإال  ت�صمع  ال  �صمعها  ف  نظيفة 

اأ�صياء  وقتها ف �صماع  الكالم، وال ت�صيع 

ال فائدة منها مثل احلديث عن الغري مبا 

فيهم، ومبا لي�س فيهم، وامل�صلمة نظيفة ف 

ب�صرها ال ترى اإال حالاًل، وال تنظر اإال لتى 

الطريق ال�صحيح وت�صري فيه.

التدريب )294(:

يٍّ ُثمَّ اْكُتْبُه:  ( اإيِىل َن�سٍّ �َصْرديِ  حوليِ الن�سَّ احلواريَّ ال�صابَق )النظافة من االإيِميانيِ

طلب اأكيلي من داود اأن يذهب معه اإىل ال�صوق لي�صتي �صابونًا وعطرًا ومنظفات للحمام 

واملطبخ ومالب�س داخلية.

داود يحب النظافة الأن النظافة من االإميان وال ي�صعر بالراحة اإال ف االأماكن النظيفة، 

واتفق اأكيلي معه على �صرورة املحافظة على جمال املكان، وتقليل االإ�صابة باالأمرا�س، 

عن  االإمام  فيها  تدث  التي  املا�صية  اجلمعة  خطبة  اإىل  ا�صتمعا  وقد  النظام،  وتعلم 

النظافة، وقراأ كثريًا من االآيات واالأحاديث التي تدعو اإىل النظافة واالهتمام بها.

ذهب داود واأكيلي اإىل ال�صوق، وا�صتيا ما يحتاجان اإليه، ورجعا اإىل البيت م�صرورين.

التدريب )295(:
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 استخدِم الكلماِت اآلتيَة ِفي ُجمٍل من إِنشاِئك:
َيْلَم�ُس: يلم�س الكبري راأ�س ال�صغري راأفًة به .

َيْعَتدي: يعتدي املجرم على االآمنني.

ٌب: هذا رجٌل طيٌب، ال يقول اإال قواًل ح�صنًا. َطيِّ

يُع: اإن اهلل ال ي�صيع اأجر املح�صنني. َي�صيِ

ٌر: اأحفظ ب�صرك عن احلرام. َب�صَ

يُح: ال اأقول اإال قواًل �صحيحًا. حيِ ال�صَّ

ُك: مي�صك ال�صرطّي املجرم. �صيِ مُيْ

: ال�صلح خرٌي. َخرْيٌ

سابعًا: تدريبات الكالم: 

التدريب )296(:
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  استمِع إِلى النَّص اآلتي جّيدًا ثم أََجْب 
َعِن اأَلسِئَلِة الَِّتي بعَدُه:

   ف مرات عديدة �صاهدت �صخ�صًا ياأتي 

غري  مالب�س  يلب�س  وهو  ال�صالة،  اإىل 

نظيفة؛ مليئة ببقع الزيت والدهانات التي 

يدهن بها ال�صيارات.

   وقفت معه بعد انتهاء ال�صالة، وبداأت 

 ... ال�صحية  حالته  عمله،  عن  اأ�صاله 

اأنه بحالة �صحية جيدة واأن لديه  فعلمت 

ما يكفيه من املال.

    ثم بداأت اأحدثه اأمام امل�صجد باأن امل�صجد 

هو بيت اهلل، واأن امل�صلي يقف اأمام اهلل، 

لذلك عليه اأن يح�صر اإىل امل�صجد وهو ف 

وج�صمه  نظيفة،  مالب�صه  �صورة:  اأجمل 

نظيف، ورائحته طيبة ال توؤذي امل�صلني، 

امل�صجد  اإىل  باحل�صور  ووعدن  و�صكرن 

نظيفًا ف ج�صمه ومالب�صه واأنه �صيحافظ 

على نظافة امل�صجد اأي�صًا.

الأ�ضئلة:

ي اإيِىل  تيِ
ْ
نَي َياأ ُجُل َيْلَب�ُس حيِ َماَذا َكاَن الرَّ  .1

د؟ امْلَ�ْصجيِ

كان الرجل يلب�س مالب�س غري نظيفة.   

جليِ ؟ َيفُة الرَّ ُف َما وظيِ َهَل َتْعريِ  .2

يعمل الرجل دهانًا لل�صيارات.   

جُل االآَخُر ؟ َمَتى َوَقَف َمَعُه الرَّ  .3

ثامنًا: 
تدريبات فهم المسموع: 

التدريب )297(:

وقف معه الرجل االآخر بعد انتهاء ال�صالة.   

ْنُه ؟ َف ميِ ْن َيْعريِ
َ
جُل اأ راَد الرَّ

َ
َماَذا اأ  .4

وحالته  مهنته،  منه  يعرف  اأن  الرجل  اأراد   

ال�صحية وو�صعه املايل. 

ُجليِ ؟ َكْيَف َوَجَد َحالَة الرَّ  .5

وجد الرجل ف حالة مي�صورة و�صحة جيدة.   

انيِ ؟ هَّ ن الدَّ ُجُل ميِ ماَذا َطَلَب الرَّ  .6

طلب الرجل من الدهان اأن يح�صر اإىل امل�صجد   

مبالب�س نظيفة و�صورة طيبة. 

اُن َكاَلَمُه ؟ هَّ َكْيَف َتقبَل الدَّ  .7

�صكره، ووعده باحل�صور اإىل امل�صجد نظيفًا ف   

ج�صمه ومالب�صه. 
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( أماَم الكلماِت الُمَضاَدِة   ضْع عالمَة )
للكلماِت الَّتي َتحَتها َخطٌّ

كما في المثال: 
ْجَمليِ 

َ
اأ فيِ  ديِ  امَل�ْصجيِ اإيِىل  ي  بيِ

َ
اأ َر  َح�صَ املثال: 

وَرٍة: �صُ

ْح�َصنيِ )   (
َ
)اأ( اأ

ْكَمليِ )   (
َ
)ب( اأ

) قبحيِ )
َ
)ج( اأ

ٌم َحالٌل.   1- هَذا حَلْ

ٌب )   ( )اأ( َطيِّ

) )ب( َحَراٌم )

يٌل )   ( )ج( َقليِ

. يَئٌة بالُكُتبيِ َزاَنة َمليِ ي خيِ ْنديِ 2- عيِ

)اأ( كثريٌة )   (

) َغٌة ) )ب( َفاريِ

ُلوَءٌة )   ( )ج( مَمْ

التدريب )298(:

َخاُه. 
َ
ُب اأ ُم ال َيْكذيِ 3- املُ�ْصليِ

ُقُه )   ( (           )ج( َي�صاديِ ُق ) )ب( ي�صدُِّ ُدُقُه )   (   اأ. َي�صْ

ْه.  �ْصميِ يٌف فيِ جيِ لِّي َنظيِ 4- املُ�صَ

ُل )   ( )ج( َيْغ�صيِ ُعُب )   (  )ب( ْمتيِ   ) ٌر  ) )اأ( َقذيِ

. يفيِ عيِ نيِ ال�صَّ ن امْلُوؤْميِ يُّ َخرْيٌ ميِ 5- املُوؤمَن الَقويِ

ٌل )   ( )ج( ُمَقاتيِ )ب( �َصرٌّ )   (   ْح�َصُن )   ( 
َ
)اأ( اأ

يٌح. حيِ 6- هَذا َطريقيِ �صَ

ٌق )   ( اديِ )ج( �صَ َواٌب )   (  )ب( �صَ   ) ( 
ٌ

)اأ( َخَطاأ

بًا . 7- ُقْلَت يليِ َكالمًا َطيِّ

رُيًا )   ( )ج( َكثيِ )ب( َح�َصنًا )   (    ) ئًا ) )اأ( �َصيِّ

 . وريِ احُل�صُ 8- َوَعَدنيِ ُعَمَر بيِ

) )ج( مل يف بوعده) )ب( الزَمني )   (  اأ. َطلَبني )   (  
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َن ِبَنظاَفِة  اَن الَحيِّ الذي َتْسُكُن ِفيِه ال َيهَتموُّ  الَحْظَت أَنَّ ُسكَّ
ة َلها. صَّ واِرِع، َوال َيَضُعوَن النَِّفاَياِت في الَمواِضِع الُمَخصَّ الشَّ

َر وَنَواَهييِ َحْوَل امَلو�صوعاتيِ االآتيةيِ : واميِ
َ
ورةيِ اأ ائحيِ فيِ �صُ وجْه اإيِليهْم َن�صَ

ُرَورٌة. ها �صُ  بيِ
يِ
َزام ْلتيِ الَنَظافُة من االإيِميانيِ وااليِ

. َبابيِ واجَلَراثيميِ ا ُت�َصاَعُد َعَلى َتَوالُد الذَّ نهَّ
َ
ْو�َصاخيِ الأ

َ
 َرْمي االأ

يِ
َعَدم

َل. وَّ
َ
ّواًل َفاأ

َ
ُب َحْرُقها اأ َحةيِ وَيجيِ ّر بال�صِّ نَّها َت�صُ

َ
ْو�َصاخيِ الأ

َ
التََّخلُّ�ُس من االأ

. ْمَرا�سيِ
َ
�َصاريِ االأ ُد َعَلى اْنتيِ َعها وُت�صاعيِ ينةيِ و�َصواريِ ُه َمْنَظَر امَلديِ ْو�ُصاخ ُت�صوِّ

َ
االأ

. يقيِ ُر االإيِن�صاَن بال�صِّ ْو�صاُخ ُت�ْصعيِ
َ
االأ

. َبابيِ َبليِ ال�صَّ حياءيِ من قيِ
َ
عيِ واالأ َواريِ م ال�صَّ البدُء َفْورًا فيِ تنظييِ

مالحظة:  ) ف هذا التدريب ميكن قبول كل ما يجيء به الطالب الأنه 

�صيعرف من غريه ومما يطلع عليه وي�صمعه ولذلك طاملا كان ما يجيء 

به من املو�صوع �صحيح لغويًا فاإنه يقبل(

ْدِريب )299(: التَّ
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( أمام اإلجابة الخطأ وّصحح الَخَطأَ:   َضَع الَعالمَة )P( أَماَم اإلجابِة الصحيَحِة والعالمَة )
.) ديِ ) ها اإيِىل امْلَ�ْصجيِ ي َتذَهُب بيِ تيِ �س الَّ �ُس الَعَمليِ َتْخَتلفيِ َعنيِ امْلَالبيِ َمالبيِ

.) َورٍة ) ْجَمليِ �صُ
َ
ديِ فيِ اأ ىل امَل�ْصجيِ ْن َيْذهَب اإيِ

َ
ُم�ْصليِم اأ ي لليِ َيْنَبغيِ

.) لِّنَي ) و املُ�صَ
َ
ُب َعَدَم َنَظاَفةيِ امْلََكانيِ اأ ها ُت�َصبِّ نَّ ٌة وَلكيِ َهاَناتيِ َطاَهريِ ُيوتيِ والدِّ �ُس امللَيئُة بالزُّ املالبيِ

.) َيَة ) �َس الَغاليِ َيفُة َوَلْي�َصتيِ امَلالبيِ ظيِ َي النَّ نَي هيِ َن املُ�ْصليِميِ ي َنطُلُبَها ميِ تيِ �ُس الَّ امَلالبيِ

.) َك ) تيِ حيِ يبيِ َرائيِ َك َوطيِ ئّنًا َعَلى َنَظاَفتيِ َماَم اهلليِ ُمْطميِ
َ
ْف اأ قيِ

.) �سيِ ) �ْصميِ وامْلَالبيِ يُف اجليِ َنا َنظيِ
َ
؛ َهَل اأ ديِ ُخول اإيِىل امَل�ْصجيِ َل َنْف�َصَك َقْبَل الدَّ

َ
ْن َت�ْصاأ

َ
َعَلْيَك اأ

ْند ُدُخوليِ امَل�َصاجديِ )×( . البد من التزين عند دخول امل�صجد. َن عيِ َن َنَتَزيَّ
َ
م اأ ن الَّالزيِ َلْي�َس ميِ

يدخل  م�صلم  كل  على   .  )×( َفَقْط  هيِ  فيِ وُمَنظِّ ديِ  امْلَ�ْصجيِ �سيِ  َحاريِ َعَلى  ديِ  امَل�ْصجيِ َنَظاَفةيِ  َعَلى  املَُحاَفَظُة 

امل�صجد اأن يحافظ على نظافة امل�صجد.

ْدِريُب )300(: التَّ
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ِتي َتْحَتها خطٌّ فيما َيْأِتي:  أ/ هات المضادَّ للكلماِت الَّ
منفردين. وقيِ معًا.   ذهبنا اإيِىل ال�صُّ

التعب. ي.  اَحةيِ اإيِالَّ فيِ َبْيتيِ �ْصُعُر بالرَّ
َ
ال اأ

قبح. ُكمْ  َينتيِ ُظوا َعَلى َجَمال َمديِ َحافيِ

.   تكث. َمْرا�سيِ
َ
االأ اَبةيِ بيِ ن االإيِ�صَ َظافُة ُتقلُِّل ميِ النَّ

الفو�صى. َظاَم.   َظاَفُة ُتَعلِّم النَّ النَّ

ب/ استخدِم المفرداِت اآلتيِة ِفي جمٍل ِلَتُكوَن ُمَضافًة: 
ْمرا�ُس : كثة االأكل ت�صبب اأمرا�س البطن.

َ
االأ

مكاٌن : ذهبت اإىل مكان االحتفال مبكرًا.

مام: اهتمام امل�صلم بنظافة امل�صجد كبري. ْهتيِ ايِ

م�صاَعَدة : عليك اأن تعمل على م�صاعدة حار�س امل�صجد.

.
�صلى اهلل عليه و�صلم

ٌة : اللهم اأرزقني حمبة الر�صول  بَّ حَمَ

واُك : اأرجو اأن تداوم على �صواك امل�صاء وال�صباح وبعد الطعام. ال�صِّ

تاسعًا: التقويم:
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َيا  ْرَت  خَّ
َ
َتاأ َاذا  ومليِ ُكَنَت  ْيَن 

َ
اأ ين:  الدِّ الُح  �صَ

اإيِدري�ُس ؟ 

ْلفاَز ؟  ُع التَّ تابيِ
ُ
ي اأ اديِ اإيِدري�ُس: كْنُت فيِ النَّ

ْلفازيِ ؟ ُع فيِ التِّ ين: َماَذا ُكْنَت ُتَتابيِ الُح الدِّ �صَ

ًا َعنيِ االإيِ�ْصَعاَفاتيِ  ُد َبرناميِ �صاهيِ
ُ

اإيِدري�س: كنُت اأ

ة.  يَّ ليِ وَّ
َ
االأ

ين: وَماَذا َعَرْفَت َعْنها ؟  الُح الدِّ �صَ

فيِ  ن�صاٌن  اإيِ يَب  �صيِ
ُ
اأ اإيِذا  ه  نَّ

َ
اأ َعَرْفُت  اإيِدري�س: 

 – نا  فاإيِنَّ يب  بيِ اإيِىل الطَّ هيِ  َنْقليِ ليِ ْحَتاَج  ايِ ْو 
َ
اأ ثيِ  َحاديِ

 ، َبْع�سيِ االإيِْجَراءاتيِ ه  -َنُقوُم بيِ َفاظًا َعَلى َحاَلتيِ حيِ

ُة.  َوليَّ
َ
ى االإيِ�ْصَعافاُت االأ ه االإيِجراءاُت ُت�َصمَّ َوَهذيِ

ٌة. جراَءاٌت ُمهمَّ
يِيِ
هيِ اإ الُح الدين: َهذيِ �صَ

رٍي من  َكثيِ َوفيِ  ّدًا،  ٌة جيِ ُمهمَّ َي  َنَعْم، هيِ اإيِدري�س: 

 – ي�سيِ  امْلَريِ اإيِْنَقاذيِ  فيِ  �َصَببًا  َتكوُن  ْحَيانيِ 
َ
االأ

 
يِ
يام ْلقيِ ليِ انيِ  مَّ ُمهيِ رانيِ  ُعْن�صُ َوَهناك   ، اهلليِ اإيِذنيِ  بيِ

َعَلى  ُب  التََّدرُّ هما  ليَّة؛  وَّ
َ
االأ االإيِ�ْصَعاَفاتيِ  بيِ

اإيِ�ْصَعافيِ  فيِ  ْرَعُة  وال�صُّ  ، ليِيميِ ال�صَّ فيِ  رُّ التَّ�صَ

. ي�سيِ امْلَريِ

الدر�س الثامن ع�صر

ة ِليَّ الإِِ�ْضَعاَفاُت الأَوَّ

يُم،  ليِ ال�صَّ َف  رُّ التَّ�صَ ٌح؛  َوا�صيِ ْمٌر 
َ
اأ َهَذا  ين:  الدِّ الُح  �صَ

 . احيِ االإيِْجراءاتيِ ْرَعة فيِ االإيِ�ْصَعافيِ �َصَببانيِ فيِ َنَ َوال�صُّ

ُهَناَك  نَّ 
َ
اأ اإيِىل  وعيِ  امْلْو�صُ م  ُمَقدِّ �َصاُر 

َ
اأ َوَقْد  اإيِدري�ُس: 

 
يِ
يام القيِ ْند  عيِ ها  بيِ تَزاُم  ااْلليِ ي  َيْنَبغيِ يًة  �َصا�صيِ

َ
اأ َد  َقَواعيِ ُة  دَّ عيِ

ي:  ، َوهيِ ةيِ يَّ ليِ وَّ
َ
االإيِ�ْصَعاَفاتيِ االأ بيِ

. َدريِ اخَلَطريِ ابيِ َعْن َم�صْ اأ. اإيِْبعاُد امْلُ�صَ

. َقةيِ يِّ �سيِ ال�صَّ َمةيِ َوامَلالبيِ ْحزيِ
َ
َطةيِ واالأ ْربيِ

َ
ب. َفكُّ االأ

 ، اَبةيِ ويِ االإيِ�صَ
َ
ْرحيِ اأ ي َحْوَل َمَكانيِ اجْلُ تيِ �سيِ الَّ ُيق امْلَالبيِ زيِ ج. مَتْ

َها. و َق�صُّ
َ
اأ

�َصَنانيِ 
َ
ْن َفميِ امْلَري�سيِ َكااْلأ يَبةيِ ميِ  الَغريِ

يِ
ْج�َصام

َ
د. اإيِْخراُج االأ

 . ، واإيِزاَلُة بقايا الَقْيءيِ ةيِ يَّ َناعيِ ال�صَّ
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نَق.   َحتَّى ال َيْختيِ
يِ
َمام

َ
هيِ اإيِىل االأ �َصانيِ ، وَجْذُب ليِ �ْصفليِ

َ
ي�سيِ اإيِىل االأ �سيِ امَلريِ

ْ
هـ. اإيِمالُة راأ

فًا. �ُس ُمَتَوقِّ َنفًّ ًا اإيِْن َكاَن التَّ الَفميِ َفْوريِ يَّ بيِ َناعيِ �ٍس �صَ و. اإيِْجراُء َتَنفُّ

َيفٍة. َما�ٍس َنظيِ َعةيِ قيِ ْقطيِ ْو بيِ
َ
عيِ اأ ابيِ �صَ

َ
االأ ْزفيِ بيِ عيِ النَّ ْغطيِ َعَلى َمْو�صيِ ال�صَّ يفيِ بيِ ز. اإيِيقاُف اْلَنزيِ

ٍد ُمثلٍَّج. ٍه ف َماٍء باريِ ْطرافيِ
َ
ْن َقَدَمْيهيِيِ َمَع َغْم�سيِ اأ ْعَلى ميِ

َ
�ُصُه اأ

ْ
ْم�سيِ َوَراأ يُد امْلُ�صابيِ َبعيدًا َعنيِ ال�صَّ ديِ ح. مَتْ

الْفَم. ابيِ امْلُْغَمي َعَلْيهيِ �َصْيئًا بيِ ط. َعَدُم اإيِْعَطاءيِ املُ�صَ

ْن  ي ..... َوَلكيِ كُتَبها فيِ َدْفتيِ
َ
ن اأ

َ
ْدَها َعَليَّ ......اأريُد اأ عيِ

َ
َ واأ

ْرنيِ ْنَتظيِ دٌة – ايِ َد َوَتْعليماُت َجيِّ �صالح الدين: َهذهيِ قواعيِ

؟ ّ
يليِ وَّ

َ
ي االإيِ�ْصَعاَف االأ االتيِ الَّتي َت�ْصَتْدعيِ م امْلَْو�صوعيِ �َصْيئًا َعنيِ احْلَ هل َذَكَر ُمَقدِّ

والُك�ُصوُر،   ، يُّ جيِ اخَلاريِ ْزُف  النَّ ْنها  ميِ َكَثريٌة:   َّ
يليِ وَّ

َ
االأ االإيِ�ْصَعاَف  ي  َت�ْصَتْدعيِ ي  تيِ الَّ احَلاالتيِ  نَّ 

َ
اأ َذَكَر  َلَقْد  اإيِدري�س: 

 ُقدُرةيِ الَقْلبيِ َعَلى 
يِ
، وَعَدم ْن ُعُلوٍّ ُقوطيِ ميِ و ال�صُّ

َ
، اأ اراتيِ يَّ ثيِ ال�صَّ واديِ َ �سيِ حليِ ّي، فيِ َحاليِ التََّعرُّ قريِ واإيِ�صاباُت اْلَعُموديِ الفيِ

لَفُة.  َها املْْختيِ ، واحَلروُق َبَدَرَجاتيِ نييِ جيِ ْك�صيِ
ُ
ليِ باالأ  املَُحمَّ

يِ
م ن الدَّ َيٍة ميِ ٍة َكافيِ يَّ َكمِّ �ْصميِ بيِ َتْزويديِ اجْليِ
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 أجب عن األسئلة اآلتية:    
يبيِ ؟ نقلهيِ اإيِىل الّطبيِ َدَما َنْحَتاُج ليِ ْو ْعنيِ

َ
ٍث اأ اُب اإيِن�َصاٌن فيِ َحاديِ َ ُي�صَ َها حنييِ ي َنُقوُم بيِ تيِ ي االإيِْجَراَءاتيِ الَّ َماَذا ُن�َصمِّ  .1

ن�صمي تلك االإجراءات االإ�صعافات االأولية.   

ةيِ ؟ ليَّ وَّ
َ
 باالإيِ�ْصَعافاتيِ االأ

يِ
ّمانيِ لْلَقيام رانيِ املُهيِ َما الُعْن�صُ  .2

اإ�صعاف  و�صرعة  ال�صليم  الت�صرف  على  التدرب  االأولية هما:  باالإ�صعافات  للقيام  املهمان  العن�صران   

املري�س. 

ي ُنريُد اإيِ�ْصعاَفُه ؟ اَب الذَّ ُع املُ�صَ ْيَن َن�صَ
َ
اأ  .3

ن�صعه ف مكان بعيد عن م�صدر اخلطر.   

اُب ؟ َها املُ�صَ ي َيْرَتَدييِ تيِ �سيِ الَّ امَلالبيِ َماَذا ْنَفعُل بيِ  .4

ها.  منزق هذه املالب�س اأو َنُق�صَّ  

ي�سيِ ؟ اإذا كان التنف�س متوقفًا. ْلَمريِ يَّ ليِ َناعيِ �س ال�صَّ تَنفَّ ي الَّ ريِ َمَتى ُنْ  .5

 ؟ بال�صغط على مو�صع النزف باالأ�صابع اأو بقطعة قما�س نظيفة.
يِ
م ُف َنْزَف الدَّ َكْيَف ُنوقيِ  .6

ْر�سيِ ؟ بعيدًا عن ال�صم�س وراأ�صه اأعلى من قدميه.
َ
ي�َس َعَلى االأ ُع امَلريِ َكْيَف َن�صَ  .7

الفَم ؟ حتى ال يختنق. ي�َس املُْغَمى َعَلْيهيِ �َصْيئًا بيِ ي امَلريِ اَذا ال ُنْعطيِ مليِ  .8

التدريبات

أوالً: أسئلة االستيعاب:

ْدِريُب )301(: التَّ



26





  

   

 

   
  

          

                                             
  

             
       –                                   

   
                             
                          

                                             
                 

                     
                   

                           

  أمأل الفراغ فيما َيأَتي بكلمِة من الكلماِت اآلتيِة:
ثًا/ ال�صائب( ْزُف / اإيِنقاذيِ / االإيِْجَراءاتيِ / االإيِْغَماءيِ / َحاديِ اَب/ النَّ ُر/ املُ�صَ ليِيميِ / ُعْن�صُ   ) الَوْعَي / ال�صَّ

ي َف�َصاَهْدنا حادثًا األَيمًا. �صيِ ا مَنْ ُكنَّ  .1

اَرة. يَّ ْن َداخليِ ال�صَّ ْخَرْجَنا امل�صاب ميِ
َ
�ُصْرعٍة واأ ْكَنا بيِ اُرُته َفَتَحرَّ �ُصْرَعةيِ َفاْنَقلَبْت �َصيَّ ي بيِ �صيِ ُجُل مَيْ َكان الرَّ  .2

. هيِ احَلاَلةيِ َها فيِ َهذيِ َيام بيِ ي َيجُب اْلقيِ تيِ يٌب َيْعرُف االإجراءات الَّ َكاَن َمعَنا طبيِ  .3

َى. ه اإيِىَل املُ�ْصَت�ْصفيِ �ْصَرْعَنا بيِ
َ
ابيِ ثم اأ َنا واحلمد هلل  بـاإنقاذ َحياةيِ املُ�صَ ُقميِ  .4

ف ال�صائب، َفُقْلَنا َلَه: َلَقْد  رُّ الّت�صَ يبيِ َفَقال َلنا: َلَقْد ُقْمُتْم بيِ بيِ اَب اإيِىَل ُغْرَفةيِ الطَّ ْدَخلَنا املُ�صَ
َ
فيِ املُ�صَت�ْصَفى اأ  .5

يٌب. َكاَن َمَعَنا َطبيِ

هيِ احَلاالتيِ  ْثليِ َهذيِ مُّ فيِ ميِ َرعَة عن�صر  ُمهيِ بيُب اإيِن ال�صُّ َقال الطَّ  .6

ن االإغماء وا�ْصَتَعاَد الوعيه. اُب ميِ فاَق املُ�صَ
َ
َوَقْد اْنَتَظرَنا َحَتى اأ  .7

َف النزف واحَلْمُد هلليِ َربِّ الَعامَلني. َوَقْد ا�ْصَتَعاَد ُقْدَرتُه َعَلى احَلرَكةيِ َوَتوقَّ  .8

ثانيًا: تدريبات المفردات: 

التدريب )302(:
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  َهاِت ُمْفَرَداِت الُجُموِع اآلِتَيِة:
ُد: قاعدة. 1- َقواعيِ

ْرَبَطٌه: رباط.
َ
2- اأ

3- ُك�ُصوٌر: ك�صر.

4- َبَقاَيا: بقية.

مة: حزام. ْحزيِ
َ
5- اأ

ْطراٌف: طرف.
َ
6- اأ

ْحياٌن: حني.
َ
7- اأ

ْدِريُب )303(: التَّ

  اختر المرادف أو المعنى المناسب لما تحته خط فيما يأتي:
َع : َقطَّ ابيِ �َس املُ�صَ يُب َمالبيِ بيِ َق الطَّ 1- َمزَّ

َحَرَق
َ
)ج( اأ عَ  )ب( َقطَّ )اأ( َرَمى 

هيِ    ُطوليِ هيِ بيِ ْعُه َعَلى َظْهريِ . َو�صَ هيِ َد املري�َس َعَلى َظْهريِ 2- َمدَّ

هيِ ُطوليِ انبهيِ بيِ ْعُه َعَلى جيِ هيِ   )ج( َو�صَ ُطوليِ هيِ بيِ ْعُه َعَلى َظْهريِ َه   )ب( َو�صَ ُطوليِ هيِ بيِ َعُه َعَلى َبْطنيِ )اأ( َو�صَ

يحيِ حيِ ُفْه: الَعَمليِ ال�صَّ ي ُن�ْصعيِ ي�سيِ الَّذيِ ليِيم َمَع املريِ ف ال�صَّ رِّ ر الُقْدَرةيِ َعَلى التَّ�صَ ْن َتَوفَّ 3- الُبدَّ ميِ

ْرفيِ الّنا�سيِ َعْنُه َيمةيِ              )ج( �صَ يحيِ           )ب( َدْفعيِ القيِ حيِ )اأ( الَعَمليِ ال�صَّ

يةيِ قيِ يَّ �ْصَناٌن َغرْيُ َحقيِ
َ
ْخَرَجَناَها. اأ

َ
ٌة َفاأ َناعيَّ �ْصَناٌن �صَ

َ
َي�سيِ اأ 4- َكاَن فيِ َفميِ املْريِ

يةيِ قيِ يَّ �ْصَناٌن َغرْيُ َحقيِ
َ
ة             )ج( اأ �ْصَنانيِ طبيعيَّ

َ
ريٌة            )ب( اأ �ْصَناٌن َق�صَيِ

َ
)اأ( اأ

�س    َد الُقدرة َعَلى الّتَنفُّ : َيْفقيِ قيِ  ّحتى ال َيْخَتنيِ
يِ
ْن َبَقاَيا الََّطعام ي�سيِ ميِ ْفُت  َفَم امَلريِ 5- َنظَّ

َظريِ َد الُقدرة َعَلى النَّ �س   )ج( َيْفقيِ َد الُقدرة َعَلى الّتَنفُّ       )ب( َيْفقيِ
يِ
)اأ( َيْفقَد الُقْدَرة َعَلى الَكاَلم

ْدِريُب )304(: التَّ
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 أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

)اإنقاذ حياة املري�س(

وف كثري من االأحيان تكون �صببًا ف اإنقاذ 

حياة املري�س.

)عالج مر�س املالريا(

ف  �صببًا  تكون  احليان  من  كثري  وف   /1

عالج مر�س املالريا.

 )دفع قيمة العالج(

ف  �صببًا  تكون  احليان  من  كثري  وف   /2

دفع قيمة العالج. 

ثالثًا: تدريبات التراكيب:

ْدِريُب )305(: التَّ

 )مقابلة طبيب العيون(

3/ وف كثري من احليان تكون �صببًا ف مقابلة طبيب العيون. 

 )م�صاهدة مباريات الكرة(

4/ وف كثري من احليان تكون �صببًا ف م�صاهدة مباريات الكرة. 

 )كتابة عنوان املري�س(

5/ وف كثري من احليان تكون �صببًا ف كتابة عنوان املري�س. 

)اإعادة �صرح الدر�س(

6/ وف كثري من احليان تكون �صببًا ف اإعادة �صرح الدر�س. 

 )مراقبة �صوارع املدينة(

7/ وف كثري من احليان تكون �صببًا ف مراقبة �صوارع املدينة. 

 )اإنقاذ حياة املري�س(

8/ وف كثري من احليان تكون �صببًا ف اإنقاذ حياة املري�س. 
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  أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

)االإيِ�صعافات االأولية(

هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام بها 

عند القيام باالإ�صعافات االأولية

)ال�صفريات الطويلة(

1/ هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام 

بها عند القيام بال�صفريات الطويلة. 

 )االأعمال اليدوية(

2/ هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام 

بها عند القيام باالأعمال اليدوية. 

 )التدريبات الريا�صية(

3/ هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام 

بها عند القيام بالتدريبات الريا�صية. 

ْدِريُب )306(: التَّ

)الرحالت اجلماعية(

4/ هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام بها عند القيام بالرحالت اجلماعية.

 )الزيارات العائلية(

5/ هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام بها عند القيام بالزيارات العائلية.

)الفحو�س الطبية(

6/ هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام بها عند القيام بالفحو�س الطبية. 

)االجتماعات ال�صهرية(

7/ هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام بها عند القيام باالجتماعات ال�صهرية. 

)االإ�صعافات االأولية(

8/ هناك عدة قواعد اأ�صا�صية ينبغي االلتزام بها عند القيام باالإ�صعافات االأولية. 
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المضاف  األول  النص  من  استخرج   
والمضاف إليه وبين العالمة اإلعرابية 

للمضاف إليه:
عالمة إعراب املضاف إليهاملضاف إليهاملضاف

اجلر بالكسرةاإلِْجرَاءاتبَْعض

اجلر بالكسرةاملريضإنقاذ

اجلر بالكسرةاخلطرمصدر

اجلر بالكسرةاجلرحمكان

اجلر بالكسرةاملريضفم

اجلر بالكسرةالنزفموضع

رابعًا: تدريبات النحو: 

التدريب )307(:

 أْسِند األفعال اآلتية إلى ضمير جماعة المتكلمين مرة 
وإلى ضمير جمع المؤنث السالم مرة أخرى كما في المثال:

املثال:

. َبَعَد      اأْبَعْدَنا - اأْبَعْدُتنَّ
َ
 اأ

املا�صي امل�صند اإىل �صمري جمع املوؤنث ال�صاملاملا�صي امل�صند اإىل �صمري جماعة املتكلمنيفعل االأمر

 : فككنفككنااأ. َفكَّ

ق:  مزقنمزقناب. َمزِّ

اخرجناخرجناج. ُاُخْرج: 

ْل:  ميِ
َ
اأملناأملناد. اأ

ْجر: 
َ
اأجريناأجريناهـ. اأ

ْف:  ْوقيِ
َ
اأوقفناأوقفناو. اأ

ْد:  مددنمددناز. َمدِّ

ْد:  �صاهدن�صاهدناح. �َصاهيِ

التدريب )308(:
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ِتي َبْعَدُه: اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن اأَلْسِئَلِة الَّ
، َوَهَذا َيْجَعُلَنا  يَنةيِ عيِ امَلديِ �صيٍّ من �َصَواريِ ٍع َرئييِ ، وفيِ �َصاريِ َمةيِ ْحَياءيِ الَعا�صيِ

َ
ْن اأ      َن�ْصُكُن فيِ َحيٍّ ُمْزَدحٍم ميِ

. َن الَبْيتيِ َيَبةيِ ميِ ْخرَى الَقريِ
ُ
ع االأ واريِ نا، وبال�صَّ ليِ ْنزيِ َ يطيِ مبيِ عيِ املُحيِ اريِ َظ َما َيْحدُث فيِ ال�صَّ ُناَلحيِ

د  دِّ َتاُت ُتَ جاُل �ُصْرَطٍة، وُخُطوٌط َبْي�صاُء َو�َصَوداُء، َوَم�َصاَراٌت واَلفيِ عيِ اإيِ�َصاَراتيِ ُمرُوٍر، وريِ اريِ      فيِ ال�صَّ

. اراتيِ يَّ �ُصَرَعَة ال�صَّ

، َو�ْصْرَطَة املرور،  اراتيِ االإيِ�ْصَعافيِ ُد �َصيَّ اٍت، وُن�صاهيِ اٍت وَمرَّ  َمرَّ
ٍ
ُث َتَقُع ُكلَّ َيْوم َك َفاحَلَواديِ      َوَمَع َذليِ

. ى اإيِىَل املُ�ْصَت�ْصَفَياتيِ ، وَنْقليِ امَلْر�صَ اَراتيِ يَّ ن ال�صَّ اإخالء الّطُرقيِ ميِ ورجاَل االإيِ�صعافيِ ُي�َصرُعوَن بيِ

َدُة  ائيِ ْرَعُة الزَّ اَباتيِ ُهَو ال�صُّ ُرقيِ واالإيِ�صَ ثيِ الطُّ يُّ فيِ َحَواديِ �َصا�صيِ
َ
َبَب االأ اإيِن ال�صَّ  ، َوَيُقوُل رَجاُل املُروريِ      

. يقيِ ريِ رْييِ فيِ الطَّ ل�صَّ ًة ليِ َ احليِ ُكون �صَ اَراتيِ لتيِ يَّ ز ال�صَّ هييِ َوَعَدُم َتيِ

خامسًا: تدريبات القراءة:

ْدِريُب )309(: التَّ
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 الأَ�ضئلة:

ي َقْراأَتهُ ؟ وعيِ الَّذيِ ُب َهَذا املُْو�صُ احيِ ْيَن َي�ْصُكُن �صَ
َ
اأ  .1

           ي�صكن ف حي مزدحم من اأحياء العا�صمة. 

يق ؟ ريِ ُد فيِ الطَّ ماذا ُي�َصاهيِ  .2

          ي�صاهدن ف الطريق اإ�صارات املرور ورجال �صرطة وخطوط على االأر�س وم�صارات 

3.         والفتات تدد ال�صرعة.  

اَلَمةيِ ؟ َزةيِ ال�صَّ ْجهيِ
َ
ن اأ عيِ ميِ اريِ َماَذا فيِ ال�صَّ  

           ف ال�صارع �صيارات االإ�صعاف والنقاالت. 

يقيِ ؟ ريِ نَي واإيِْخاَلءيِ الطَّ ابيِ َنْقل املُ�صَ َمْن َيُقوُم بيِ  .4

          يقوم بنقل امل�صابني واإخالء الطريق رجال االإ�صعاف. 

اُبوَن ؟ َخُذ املُ�صَ ْيَن ُيوؤْ
َ
اإيِىل اأ  .5

           يوؤخذ امل�صابون اإىل امل�صت�صفى.

ث املُُروريِ ؟ �ْصَباُب َحواديِ
َ
َما اأ  .6

        من اأهم اأ�صباب حوادث املرور ال�صرعة الزائدة وعدم �صالحية ال�صيارات لل�صري ف الطريق. 
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 استخدِم المفرداِت والِعبارات اآلتيَة في 
جمل مفيدة: 

حي مزدحم: اأ�صكن ف حي �صعبي مزدحم   .1

بال�صكان.

مزدحمة  ال�صوارع  اأن  نالحظ  نالحظ:   .2

بال�صيارات.

الذي  باملحيط  االأطفال  يتاأثر  املحيط:   .3

يعي�صون فيه.

بها  اخلرطوم  مدينة  �صوارع  م�صارات:   .4

م�صارات متعددة.

تقع احلوادث: تقع حوادث املرور غالبًا ب�صبب ال�صرعة الزائدة.  .5

اإخالء الطرق: تقوم �صرطة املرور باإخالء الطرق ال�صريعة من ال�صيارات املتعطلة.  .6

االإ�صابات: وقع حادث مروري كانت اإ�صاباته خطرية.  .7

�صاحلة: هذه املياه غري �صاحلة لل�صرب.  .8

ْدِريُب )311(: أكمل ما يأتي بالكلمة أو العبارة المناسبة:  التَّ
. هيِ ُد فيِ اإنقاذ َحَياتيِ �ُصرَعٍة ُي�َصاعيِ ي�سيِ بيِ اإيِ�ْصَعاُف امَلريِ  .1

. َمةيِ عيِ الَعا�صيِ ْن �َصَواريِ عيِ اأفريقيا ميِ �ْصُكُن فيِ �َصاريِ
َ
اأ  .2

. رْييِ يميِ َحَرَكَة ال�صَّ َتْنظيِ َعْت اإ�صارات امْلُروريِ ليِ ُو�صيِ  .3

. ُرقيِ اَراتيِ فيِ الطُّ يَّ ُد �َصْرَعَة �َصرْييِ ال�صَّ دِّ عيِ لوحات ُتَ َواريِ َعْت فيِ ال�صَّ ُو�صيِ  .4

. ُرقيِ ثيِ الطُّ َب فيِ َحَواديِ ال�صرعة َتَت�َصبَّ  .5

لَّ�ْصرييِ . ٌة ليِ َ احليِ تكون �صَ اراتيِ ليِ يَّ  عدم �صيانة ال�صَّ
يِ
ىل َعَدم ثيِ اإيِ �ْصبابيِ احَلواديِ

َ
َتُعوُد َبْع�ُس اأ  .6

. ُرَورةيِ ْنَد ال�صَّ  باإ�صعاف املري�س عيِ
يِ
يام َة اْلقيِ يَّ ر َكْيفيِ �صيِ

ُ
يُم االأ ُب َتْعليِ َيجيِ  .7

. �ْصَفليِ
َ
مام وثم اإيِىَل االأ

َ
َي�سيِ ُيْجَذُب ل�صاُنه اإيِىَل االأ َناقيِ امْلَريِ َْنعيِ اْختيِ مليِ  .8

ْدِريُب )310(: التَّ
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ْنَد  َها عيِ بيِ ي االلتزاُم  ي ينبغيِ تيِ الَّ عد كتابة القواعديِ 
َ
اأ   

ية:  ليِ وَّ
َ
 باالإيِ�صعافاتيِ االأ

يِ
يام القيِ

اإبعاد امل�صاب عن م�صدر اخلطر.  .1

فك االأربطة واالأحزمة واملالب�س ال�صيقة.  .2

اأو  اجلرح  مكان  حول  التي  املالب�س  متزيق    .3

االإ�صابة، اأو ق�صها.

املري�س  فم  من  الغريبة  االأج�صام  اإخراج    .4

كاالأ�صنان ال�صناعية، واإزالة بقايا القْيء. 

5.  اإمالة راأ�س املري�س اإىل االأ�صفل، وجذب ل�صانه 

اإىل االأمام حتى ال يختنق. 

كان  اإن  فورًا  بالفم  �صناعي  تنف�س  اإجراء    .6

التنف�س متوقفًا.

النزف  مو�صع  على  بال�صغط  النزيف  اإيقاف    .7

باالأ�صابع اأو بقطعة قما�س نظيفة.

8.  متديد امل�صاب بعيدًا عن ال�صم�س وراأ�صه اأعلى 

من قدمْيهيِ  مع غم�س اأطرافه ف ماٍء بارٍد ُمثلٍج.

9.  عدم اإعطاء امل�صاب املغمي عليه �صيئًا بالفم.

ْدِريُب )312(: التَّ

سادسًا: تدريبات الكتابة:

 اكُتب ما ُيملى عليك:
اأحياء العا�صمة وف �صارع       ن�صكن ف حي مزدحم من 

رئي�صي من �صوارع املدينة وهذا يجعلنا نالحظ ما يحدث 

ف ال�صارع املحيط مبنزلنا وبال�صوارع االأخرى القريبة من 

البيت.

     ف ال�صارع اإ�صارات مرور. ورجال �صرطة وخطوط بي�صاء 

و�صوداء وم�صارات والفتات تدد �صرعة ال�صيارات.

ومرات،  مرات  يوم  كل  تقع  فاحلوادث   ذلك  ومع       

ون�صاهد �صيارات االإ�صعاف و�صرطة املرور ورجال االإ�صعاف 

اإىل  ال�صيارات ونقل املر�صى  باإخالء الطرق من  ي�صرعون 

امل�صت�صفيات.

حوادث  ف  االأ�صا�صي  ال�صبب  اإن  املرور  رجال  ويقول       

تهيز  وعدم  الزائدة  ال�صرعة  هو  واالإ�صابات  الطرق 

ال�صيارات لتكون �صاحلة لل�صري ف الطريق.

ْدِريُب )313(: التَّ
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يعة،  ريِ ّيةيِ ال�صَّ بيِ ُكليِ ُطالَّ ـَكنيِ اخَلا�سِّ بيِ هيِ فيِ ال�صَّ ْن ُزَمالئيِ ُموَعٍة ميِ   �صدُيُقَك ُعَمُر الَّذي َي�صُكُن َمَع َمْ

ٌج – يقول لك:  َك َوُهَو ُمْنَزعيِ َل بيِ اتَّ�صَ

يِ  ْمُد هلليِ ثيِ َغَرٍق، احْلَ اديِ َ �َس حليِ ٍة – َتَعرَّ يَّ ْحَلٍة َنْهريِ املُ�ْصَتَوى الثَّانيِ َخَرَج َمَعنا فيِ ريِ َلُنا َعبُد اهلليِ بيِ َزمييِ

َيثَك فيِ  د َحديِ َوَحدِّ ةيِ  يَّ ليِ وَّ
َ
َخَطواتيِ االإيِ�ْصَعافاتيِ االأ بيِ ْرُه  َذكِّ َنْفَعُل ؟ -  َماَذا  ُف  َنْعريِ اَل  ْن  َوَلكيِ هو حي، 

ة:  َقاطيِ االآَتييِ النِّ

. َطَلبيِ االإيِ�ْصَعافيِ  .1

ّي. َناعيِ �سيِ ال�صَّ َنفُّ اإيِْجَراءيِ التَّ  .2

. �سيِ يقيِ امَلاَلبيِ زيِ مَتْ  .3

يحة. حيِ ُوَرٍة �صَ �صُ هيِ بيِ عيِ َو�صْ  .4

ْم. هيِ َعَمليِ يِ بيِ
ام لَقييِ َجاليِ االإيِ�ْصَعافيِ ليِ ريِ ةيِ ليِ اإيَِتاَحةيِ الُفْر�صَ  .5

مالحظة: )كل اإجابة لها �صلة باملو�صوع و�صحيحة لغويًا مقبولة (

سابعًا: تدريبات الكالم: 

ْدِريُب )314(: التَّ
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دًا ُثم أَِجْب    استمع إلى النَّصِّ اآلِتي جيِّ
ِتي َبْعَدُه:  َعِن اأَلسئلِة الَّ

حادث  ف  اأ�صيب  حممود  جارنا       

�صيارة، فك�صرت رجله الي�صرى بني القدم 

والركبة 

    – وقد و�صعت رجله ف جب�س، و�صيبقى 

بامل�صت�صفى ملدة ثالثة اأيام قبل اأن يخرج،  

هو االآن اأح�صن حااًل ،وبداأ يجري متريناٍت 

متخ�ص�س،  طبيب  اإ�صراف  تت  لرجله 

اأجرى عملية جراحية ، واأمرهم باإح�صاره 

للم�صت�صفى مرة كل اأ�صبوع.

     لقد زرناه مبنزله اأم�س، وجل�صنا معه 

مدة ق�صرية، وقد حملنا له بع�س احللوى 

والفاكهة، ودعونا له بال�صفاء.

الزيارة،  على  حممود  جارنا  �صكرنا       

ال�صفاء  له  ومتنينا  بتكرارها،  ووعدناه 

العاجل والعودة اإىل عمله ف وقت قريب.

الأ�ضئلة:

ما عالقة حممود مبن زاره ؟  .1

هو �صديقه.   

ملاذا هو بامل�صت�صفى ؟  .2

َرْت  رجله بني القدم والركبة.  ُك�صيِ  

ثامنًا: 
تدريبات فهم المسموع:

ْدِريُب )315(: التَّ

اإىل متى �صيبقى حممود هناك ؟  .3

      �صيبقى بامل�صت�صفى ملدة ثالثة اأيام. 

ما التمرينات التي يقوم بها ؟  .4

يحرك رجله ومي�صي عليها.   

متى زاره جريانه ؟  .5

زاره جريانه اأم�س.   

ملاذا جل�صوا معه مدة ق�صرية ؟  .6

الأن اجللو�س مع املري�س فتة طويلة يزعجه.   

ما فائدة زيارة املري�س ؟  .7

الزيارة ت�صاعد املري�س على ال�صفاء وترفه عنه.   
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الصحيحة  الجملة  أمام   )  ( الَعالَمة  َضَع   
ح  وصحِّ الخطأ  الجملة  أماَم   )×( والعالمة 

الَخَطأَ: 
.) ال�صاق بني القدم والركبة )   .1

.) الركبة من اأع�صاء ال�صجود عند ال�صالة )   .2

الع�صو املك�صور  اجللو�س ي�صاعد على تريك   .3

الع�صو  تريك  على  ي�صاعد  امل�صي   )×(

املك�صور.

الوقت  من  فتة  بقى  رجله  ك�صرت  عندما   .4

.) يجري مترينات ريا�صية قبل امل�صي )

ال داعي لطبيب متخ�ص�س يعالج الك�صور )×(   .5

البد من طبيب متخ�ص�س يعالج الك�صور.

على املري�س اأن يراجع الطبيب مرة بعد اأخرى   .6

.) بعد اأخذ العالج ) 

.) من املنا�صب تقدمي هدايا خفيفة للمري�س )   .7

بقاء الزوار فتة طويلة بجانب املري�س ي�صاعد   .8

فتة  الزوار  بقاء  عدم   )×( عالجه  على 

طويلة بجانب املري�س ي�صاعد على عالجه.

ْدِريُب )316(: التَّ

اآلتيِة  الَكِلَمات  من  َكلَمِةٍ  كلَّ  استخْدم   
ُمَضافًا ِفي ُجملة ُمفيدة:

جار : جارنا مري�س.

حادث : هل �صمعت بحادث اأم�س؟

ثالثة: جل�صت بامل�صت�صفى ثالثة اأ�صابيع.

مترينات: التزم باأداء مترينات البطن.

طبيب: هذا طبيب العيون اجلديد.

مع: التقينا مع الطبيب.

�صرطة: �صرطة املرور ت�صاعد امل�صابني.

قبل: ا�صتعد قبل الركوب بفح�س ال�صيارة.

ْدِريُب  )317(: التَّ
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االآتيَة  والعباراتيِ  الكلماتيِ   
يِ
م ا�صتخديِ )اأ( 

فيِ جمٍل ُمفيدة: 

احلروق: تغري لون ج�صم املري�س لكثة احلروق.

االأحزمة: اربطوا احزمة املقاعد اأثناء الرحلة.

اأمل: لدينا اأمل كبري ف �صفاء املري�س.

مو�صع النزف: ا�صغط على مو�صع النزف.

ج�صم غريب: دخل ج�صم غريب ف عيني 

فالتهبت.

لتعليم  دورة  دخلت  االأولية:  االإ�صعافات 

االإ�صعافات االأولية.

الت�صرف ال�صليم: الت�صرف ال�صليم هو 

اأن تقف عندما تكون االإ�صارة حمراء.

الك�صور: الك�صور ترب عند طبيب العظام.

تاسعًا: التقويم:

االإ�صعاف  ))�صيارة  عن  كلمة  مائةيِ  َحَوايَلْ  ف  مو�صوعًا  اكتب  )ب(   

، اإيِىل امل�صت�صفيات،  ُرقيِ ها ف نقليِ املر�صى امل�صابنَي فيِ َحَوادثيِ الطُّ ودوريِ

و�صرعةيِ نقلهم(( وتناول ف مو�صوعك:

َزٍة  اأْجهيِ من  ها  بيِ َماَذا  ؟  َعَمُلها  َما  ؟  ر  َتَتَوفَّ اأين  ؟  االإ�صعاف  �صيارُة  ما 

اُل َبها ؟ داٍت ؟ مباذا يقوُم العاملون فيها ؟ و كيف يتم االّت�صَ وُمعَّ

) مالحظة: كل اإجابة لها �صلة باملو�صوع و�صحيحة لغويًا مقبولة (
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 واحدًا 
ً
يها مر�صا    ُهناَك اأمرا�ٌس ت�صيُب االإيِن�صاَن، وُن�صمِّ

، َوُهناَك اأمرا�ٌس ُت�صُيُبه وهَي  ِّ
يِ

َبةيِ واجُلَدْيري �صْ مثل احليِ

هيِ  ، وَهذيِ مرا�سيِ
َ
 واحدًا، بُل مُموعٌة من االأ

ً
ْلي�صْت َمَر�صا

م.  ُمْوجُلوبيِني فيِ الدَّ ُبها نق�ْس الهيِ بيِ مرا�ُس ي�صِّ
َ
االأ

ْيمَيا (،  نيِ
َ
 ) االأ

يِ
م هيِ االأمرا�سيِ مر�ُس َفْقريِ الدَّ ْن هذيِ       َوميِ

 واحدًا، واإيِمنا اأمرا�ٌس متِّعددٌة؛ وحنَي 
ً
َوُهَو لي�َس َمْر�صا

َنْوُع  ويظهُر  َدُمُه،  ُيْفَح�ُس  املُخَتربيِ  اإيِىل  املري�ُس  يذهُب 

. م احْلْمَراءيِ امَلر�سيِ فيِ ُكَراتيِ الدَّ

 َثالثُة اأنواٍع:
يِ
م نواعيِ فقريِ الدَّ

َ
�صهر اأ

َ
  ومن اأ

 ،
يِ
م : وينُتُج عْن ُفْقدانيِ الدَّ ْزفُّ م النَّ ْوُل: فقُر اَلدَّ

َ
ْوُع االأ النَّ

هيِ  ب�صَببيِ َوَفَقد  امَلري�َس،  �صاَب 
َ
اأ ي  ذيِ

الَّ زيفيِ  النَّ �َصَببيِ  بيِ

 
يِ
م الدَّ ُكَراتيِ  من  ًة  وكميَّ ُموْجُلوبني،  الهيِ مَن  كبريًة  ًة  ميَّ كيِ

ًة  َخا�صَّ  ، دةيِ اجَليِّ يةيِ  َتْغذيِ بالَّ ْوُع  النَّ هذا  َوُيعاَلُج   ، احلمَراءيِ

اخَل�سِّ  مثليِ   ، احلديديِ َعَلى  َتَتوي  ي  تيِ
الَّ َيةيِ  ْغذيِ

َ
باالأ

خيِ  وال�ّصَبانيِ واْلَبْي�سيِ  يطيِ  والَقْرَنبيِ انيِ  ْنَ والَباذيِ والَكُرْمبيِ 

اْلَوْحَدُة التا�ضعة 

{اأمرا�ض �ضائعة}

ُع َع�َصر ْر�ُس التا�صيِ الدَّ

ِم َفْقُر الدَّ

. ثَّاءيِ والَكَرْف�سيِ والقيِ

َتَناُوليِ  ْوعيِ بيِ الُج هَذا النَّ يٍة جديدٍة. ويتمُّ عيِ ويِ ْنعيِ ُكراٍت َدمَّ  عاجٌز عْن �صُ
يِ
ظام نَّ ُنَخاَع العيِ

َ
م، الأ  الناجُت َعن اْلَعْجزيِ فيِ َتْكوينيِ الدَّ

يِ
: َفْقُر الَدم

يِ
ُع الّثان  اَلَنوَّ

. َفةيِ يَناتيِ املُْخَتليِ ي َيحَتوي َعَلى احلديد والَفْيَتاميِ ذيِ
ذاءيِ الَّ اٍت َكبرَيٍة مَن الغيِ ميَّ كيِ

ين ُيعانُوَن من امَلالَريا. ذيِ
ى الَّ ٌع َبنْيَ امَلْر�صَ وُع �َصائيِ ، وهَذا النَّ

يِ
م  ُجْزٍء من ُكراتيِ الدَّ

يِ
م طُّ �صببيِ َتَ يِ بيِ

م رييِ الدَّ  الناجُت عن َتْك�صيِ
يِ
م ُث: فقُر الدَّ اليِ

ُع الثَّ النوَّ

َد  كِّ ْن ُنوؤَ
َ
ي َيُهّمُنَا، ُهَو اأ ذيِ

، والَّ دًا َح�ْصَب حاَجتهيِ يُب املري�َس َدواًء ُم�صاعيِ بيِ
 الطَّ

يِ
ي ْمُر ُيْعطيِ

َ
، واإيِن احتاَج االأ َذاءيِ الُجَها عن َطريقيِ الغيِ ُن عيِ كيِ هيِ االأنواُع مُيْ ن هذيِ

يِيِ
 اإ

. َفاءيِ اإيِذنيِ اهلليِ – فيِ ال�صِّ ُل – بيِ وَّ
َ
بُب االأ يَنات، ُهَو ال�صَّ ْنواعيِ اَلْفيَتاميِ

َ
ْن اأ رٍي ميِ َي َعَلى َكثيِ يَّد املْحَتويِ ذاَء اجليِ نَّ الغيِ

َ
اأ

االهداف:

يعي�صون ف م�صاكن جماعية قد  الذين  الطالب  املعدية خا�صة ف متمع  االأمرا�س  بع�س  تو�صيح حقيقة  اإىل  الوحدة  1/ تهدف درو�س هذه 

يتعر�س الفرد فيها اإىل بع�س االأمرا�س ال�صائعة مثل املالريا - وفقر الدم وال�صل.

2/ متكني الدار�س من معرفة طبيعة االأمرا�س ال�صائعة ودفعه للعمل على �صرعة عر�س نف�صه على الطبيب والتخل�س من خطورتها.

3/ تزويد الدار�س بح�صيلة وافية من املفردات التي ميكن ا�صتخدامها ف و�صف تلك االأمرا�س وبيان طرق عالجها ومعرفة انواع الطرق واالدوية 

التي ميكن التداوي بها.

4/عر�س مو�صوعات قراآنية تعالج اأخطاء النطق وت�صاعد على طالقة ل�صان الطالب غري الناطق بالعربية.

5/ تقدمي اأمثلة وا�صحة للفعل واأزمنته: املا�صي وامل�صارع واالأمر.

بت�صرف من االأنتنت.



41

  

 



  



   
     
    

              
            

              
            

                      
            

            
            

                
            

           
            

                   
            

                    
            

  

  أجب عن األسئلة اآلتية:
ما اأ�صهر اأنواع فقر الدم ؟  .1

النزف،  الدم  فقر  الدم؛  فقر  اأنواع  اأ�صهر   

وفقر الدم الناجت عن العجز ف  تكوين 

الدم، وفقر الدم الناجت عن تك�صري الدم.  

كيف يتم عالج مر�س فقر الدم ؟  .2

اأو  الغذاء  طريق  عن  الدم  فقر  عالج  يتم   

باإ�صافة الدواء.

ما اجلهة التي تك�صف االإ�صابة مبر�س فقر   .3

الدم ؟

الذي  الفح�س  بعد  االإ�صابة  اكت�صاف  يتم   

يجرى ف املخترب.

التدريبات

ْدِريُب  )318( : التَّ

ما �صبب فقر الدم النزف ؟  .4

�صببه فقدان الدم ب�صبب النزيف الذي ي�صيب املري�س.  

اذكر بع�س االأغذية التي تتوي على احلديد؟  .5

من هذه االأغذية البي�س واخل�س والقثاء وال�صبانخ.  

ما عمل نخاع العظام ؟  .6

عمل نخاع العظام �صنع كرات دموية جديدة.  

ما نوع فقر الدم ال�صائع بني م�صابي املالريا ؟  .7

ت�صيع بني مر�صى املالريا فقر الدم الناجت عن تك�صر الدم.  

كيف ميكن التعرف على نوع مر�س فقر الدم؟  .8

الفح�س باإ�صراف الطبيب هو الذي يحدد نوع فقر الدم.  

أوالً: أسئلة االستيعاب: 
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  امأل الفراغ فيما يأتي بالكلمة المناسبة فيما يأتي:
يَنات – ُنَخاع – الهيموجلوبني – الغذاء – النزف – اأكث – ثالثة – الذي(  )الَفْيَتاميِ

بع�س االأمرا�س ي�صببها نق�س الهموجلوبني ف الدم.  .1

العظام  نخاع  الأن  الدم  تكوين  ف  العجز  عن  ناجت  الدم  فقر  اأنواع  من  نوع  هناك   .2

عاجزة عن �صنع كرات دموية جديدة.

يتم عالج مر�س فقر الدم بالتغذية اجليدة.  .3

الغذاء اجليد هو الذي يحتوي على كثري من اأنواع الفيتامينات.  .4

فقر الدم ثالثة / عدة  اأنواع.  .5

فقر الدم النزف ينتج عن فقدان الدم ب�صبب النزيف.  .6

يعترب اأنواع فقر الدم من اأمرا�س �صوء التغذية.  .7

يلعب الغذاء دورًا مهمًا ف الوقاية من االأمرا�س.  .8

ْدِرَيباُت المفرداِت:  َثاِنَيًا: تَّ

ْدِريُب  )319(: التَّ



43

  

 



  

 

    
       √    

               

                                               

      

                                           

                    

                                         

           

                                            

    

                                               

                          

                                                 

        

                                              

             

                                                 

( أََماَم الكلمِة المراِدَفِة    َضَع عالمة )
لما تحَته خّط:

1- يعان املري�س من نق�س حادِّ ف مكونات 

الهموجلوبني:

اأ. ال�صكر )    (

) ب. الّدم)

ج. احلديد )    (

2- اأ�صيب خالٌد بفقر الدم:

) اأ.االأنيميا )

ب. البلهار�صيا )    (

ج. املالريا )    (

ْدِريُب  )320(: التَّ

3- �صكان املناطق احلارة ي�صكون من اأمرا�س متعددة:

ج. معدية )    ( ب.  م�صتع�صية     ) اأ. متنوعة )

4- يذهب املري�س اإىل املخترب  الأخذ العينة:

ج.  االأ�صعة )    (   ) ب. املعمل ) اأ. املنظار )    (  

5- يفح�س الطبيب املري�س:

) ج.  يك�صف عنه ) ب. ين�صح )    (   اأ. يقابل )    (  

6- ن�صح الطبيب املري�س بتناول االأغذية التي تتوي على احلديد:

ج.  ت�صمل )    ( ب. تتمل )    (     ) اأ. ت�صتمل )

7- تناول هذا الدواء.

) ج. العالج ) ب. ال�صراب )    (  اأ. الطعام )    (  

8- هذا املر�س ناجت من االإهمال: 

ج. قابل )    ( ب. نابع )    (     ) اأ. حا�صل )
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 أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

 / مر�س(
يِ
م )فقُر الدَّ

واإيِمنا  واحدًا  مر�صًا  لي�َس   
يِ
م الدَّ فقُر 

دٌة. اأمرا�ٌس متعدِّ

ريُب / َنْوعًا( )التدَّ

 واإمنا اأنواع متعددة.
ً
 واحدا

ً
1/ التدريب لي�س نوعا

 )ال�صراب / �صنفًا(

واإمنا  واحدًا  �صنفًا  لي�س  ال�صراب   /2

اأ�صناف متعدد.

)العمل / منطًا(

 واإمنا اأمناط متعددة.
ً
 واحدا

ً
3/ العمل لي�س منطا

راِكيِب: ْدِرَيباُت التَّ َثاِلَثًا: تَّ

ْدِريُب  )321(: التَّ

 )املخترب / ق�صمًا(

4/ املخترب لي�س ق�صمًا واحدًا واإمنا اأق�صام متعددة.

 )الغذاء / مموعًا(

5/ الغذاء لي�س مموعة واحدة بل مموعات متعددة.

 )الفيتامني / جن�صًا(

6/ الفيتامني لي�س جن�صًا واحدًا بل اأجنا�س متعددة.

 )الكتاب / طبعًة(

7/ الكتاب لي�س طبعة واحدة بل طبعات متعددة.

 )فقر الدم / مر�صًا(

8/ فقر الدم لي�س مر�صًا واحدًا بل اأمرا�س متعددة.
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 اِقرأ النص اآلتي: 
الةيِ الفْجريِ   قبَل �صَ

يِ
ْوم ُحو حممٌد من النَّ   َي�صْ

ْبَح فيِ َجَماَعٍة،  لِّي ال�صُّ ، وُي�صَ
ُ
اأ ، َفَيَتَو�صَّ

ٍ
ُكّل َيْوم

وي�صُرُب   ، مييِ الَكريِ الُقراآن  من  ُجْزءًا   
ُ
َيْقَراأ ُثم 

َوفيِ   ، َعةيِ اجَلاميِ اإيِىَل  َهابيِ  لذِّ ليِ وي�صَتعدُّ  اَي،  ال�صَّ

 ، اراتيِ يَّ مًة بال�صَّ واَرَع ُمْزَدحيِ ُد ال�صَّ يقيِ ُي�صاهيِ الّطريِ

عوَن  فنَي الَّذيَن ُي�ْصريِ اليِ واملوظَّ َوْيُنظُر اإيِىَل الُعمَّ

هْم. ْعماليِ
َ
اإيِىَل اأ

فيِ  ل�ُس  َوْيجيِ  ، َعةيِ اميِ اجْلَ اإيِىَل  ٌد  مَّ حُمَ َي�صُل   

. راتيِ ىَل املَُحا�صَ ُع اإيِ ، وَي�ْصَتميِ ليِ الَف�صْ

ْدِريَباُت  النحو: راِبَعًا: تَّ

ْدِريُب )322(: التَّ

ْفعاٍل 
َ
اأ اإيِىَل  عَة  اريِ ْفعاَل املُ�صَ

َ
اًل االأ وِّ ابق حُمِّ عد كتابَة النَّ�س ال�صَّ

َ
اأ   

َيٍة َمَع َتْغيرييِ َما َيْلَزُم: ما�صيِ

�صحا حممٌد من النوم فتو�صاأ و�صلى ال�صبح ف جماعة ثم قراأ 

جزءًا من القراآن الكرمي، و�صرب ال�صاي، وا�صتعد للذهاب اإىل 

بال�صيارات،  مزدحمة  ال�صوارع  �صاهد  الطريق،  وف  اجلامعة، 

ونظر اإىل العمال واملوظفني، الذين اأ�صرعوا اإىل اأعمالهم، وو�صل 

اإىل اجلامعة، وجل�س ف الف�صل، وا�صتمع اإىل املحا�صرات.

ْدِريُب )323(:  التَّ
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 اِقرأَ النَّصِّ اآلِتَي ُثمَّ أَِجْب عن األسئلِة الَِّتي بعدُه: 
احلديد وفقر الدم

ديديِ  ة َتْدوير عْن�صر احْلَ لْج�صم قدرًة َعَلى اإيِعاديِ  �صبحاَنَه وَتعاىَل ليِ
ُ
    َجعَل اهلل

ُل  يُّ احلاميِ �َصا�صيِ
َ
ر االأ ني، وَهَو الُعْن�صُ يُموجلوبيِ ينيِ الهيِ يِّ فيِ تكويِ �َصا�صيِ

َ
مِّ واالأ املُهيِ

�ْصَبابيِ 
َ
االأ ْكَثيِ 

َ
اأ َحَد 

َ
اأ احَلديديِ  ريِ  ُعْن�صُ َنْق�ُس  ويعترب  م،  الدَّ ني فيِ  جيِ وْك�صيِ

َ
لالأ

 
يِ
م �صوَن لَفْقريِ الدَّ َيَتَعرَّ يَن  َغار الَّذيِ َباريِ وال�صِّ م فيِ الكيِ َر�َس َفْقريِ الدَّ �ُصُيوعًا مليِ

. يديِ ريِ احَلديِ ن ُعْن�صُ ٍة كافيٍة ميِ يَّ ي غذاوؤُُهْم َعَلى َكميِ نْدما ال َيحتويِ عيِ

 ، �سيِ َنفُّ يقيِ التَّ التََّعبيِ و�صيِ ْح�صا�ُس املري�سيِ بيِ ْعَرا�سيِ َنْق�سيِ احْلديديِ اإيِ
َ
    َومْن اأ

.
يِ
م َفْح�سيِ الدَّ ُف َعَلى امَلَر�سيِ بيِ َعرُّ وَيَتمُّ التَّ

َفَة  نَّ َمْعريِ
َ
، الأ الجيِ َببيِ َقْبَل َبْدءيِ اْلعيِ َفةيِ ال�صَّ ْن َمْعريِ ي�سيِ ال ُبدَّ ميِ َعالجيِ امَلريِ     َوليِ

. يديِ الجيِ َنْق�سيِ احَلديِ عيِ يق ال�صحيُح ليِ ريِ َببيِ َهَو الطَّ ال�صَّ

ْدِرَيباُت القراءة:  َخاِمَسًا: تَّ

ْدِريُب )324(: التَّ
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الأ�ضئلة:

ما العن�صر االأ�صا�صي ف تكوين الهيموجلوبني ؟  .1

العن�صر االأ�صا�صي ف تكوين الهموجلوبني هو احلديد.  

ما اأكث االأ�صباب �صيوعًا ملر�س فقر الدم ؟  .2

اأكث االأ�صباب �صيوعًا ملر�س فقر الدم نق�س عن�صر احلديد.  

اذكر بع�س اأعرا�س نق�س احلديد.  .3

من اأعرا�س نق�س احلديد االإح�صا�س بالتعب و�صيق التنف�س.  

ما اأوىل خطوات عالج نق�س احلديد ف الدم ؟  .4

اأوىل خطوات عالج نق�س احلديد ف الدم معرفة ال�صبب ومعاجلته بعد ذلك.  

هل تعرفت على �صخ�س يعان من نق�س احلديد ؟  .5

نعم تعرفت عليه / ال ما تعرفت عليه.  

كيف يتم ت�صخي�س املر�س ؟  .6

يتم ت�صخي�س املر�س بوا�صطة الطبيب وف املخترب.  
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الصحيح  أمام   )√( العالمة  ضع   
وصحح  الخطأ  أمام   )×( والعالمة 

الخطأ: 
1. عن�صر ال�صكر هو احلامل لالأوك�صجني 

هو  احلديد  عن�صر   )×( اجل�صم  ف 

احلامل لالأوك�صجني.

2. ينتج فقر الدم عن نق�س احلديد ف 

اأكث احلاالت )√(.

على  يحتوي  الذي  هو  الكاف  الغذاء   .3

والن�صويات  وال�صكريات  الفيتامينات 

والدهنيات وبقية العنا�صر املهمة )√(.

من  التعب  و�صرعة  التنف�س  �صيق   .4

اأعرا�س نق�س احلديد )√(.

5. املري�س هو الذي يعرف ما ينق�صه من 

يعرف  الذي  الطبيب هو  العنا�صر )×( 

ما ينق�س املري�س من العنا�صر الغذائية.

6. معرفة ال�صبب ي�صبق تقدمي العالج )√(.

7. نق�س الهموجلوبني ف الدم ال ي�صبب 

اأية م�صكلة )×( نق�س الهموجلوبني ف 

الدم ي�صبب م�صاكل كثرية.

لدى  الدم  فقدان  ي�صبب  النزف   .8

االإن�صان )√(.

ْدِريُب )325(: التَّ

  اِستخدِم الكلماِت والعباراِت  اآلتيَة ِفي ُجمٍل ُمفيدٍة: 
اجلملةالكلمة

ديديِ
َ
ر احل �صُ

ُ
ُعن

وبني
ُ
الهيُموْجل

يَب �صيِ
ُ
اأ

�س َنفُّ يُق التَّ �صيِ

َيَتعُّر�ُس

ُ
َبة �صْ احليِ

يُّ َدريِ
ُ
اجل

يَّات ميِ
َ
ك

فقد عن�صر احلديد ب�صبب فقر الدم.

الهموجلوبني عن�صر مهم حلياة االإن�صان.

اأ�صيب الرجل بفقر الدم.

�صيق التنف�س من عالمات فقر الدم.

.
ً
يتعر�س االإن�صان لالأمرا�س اإذا مل يتناول غذاًء جيدا

احل�صبة مر�س واحد )لي�س مموعة من االأمرا�س(.

اجلدري مثل احل�صبة مر�س واحد )لي�س مموعة من االأمرا�س(. 

تناول كميات كافية من الفيتامينات املتنوعة.

ْدِريُب )326(: التَّ
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 اكتب ما يأتي بخطِّ النسخ:
نطاريِ عالٍج. ْرهُم وقايٍة خرٌي من قيِ * ديِ

---------------------------    

الج.  َن العيِ َقايُة َخرْيٌ ميِ * الويِ

---------------------------    

ُت فهو َي�ْصفنييِ » �صْ *  »واإيَِذا َمريِ

---------------------------    

ْدِرَيباُت الكتابِة: َساِدَسًا: تَّ

ْدِريُب )327(: التَّ

 أجب عما يأتي كتابًة: 
متى تذهب اإىل الطبيب ؟ 

      اأذهب اإىل الطبيب عندما اأ�صعر باأمل.

اأين يتم فح�س الدم ؟

     يتم فح�س الدم ف املخترب.

ف اأي كرات الدم يظهر نوع املر�س ؟ 

    يظهر نوع املر�س ف كرات الدم احلمراء.

كيف نق�صي على االأنيميا ؟

   نق�صي على االأنيميا بالغذاء اجليد والعالج.

ْدِريُب )328(: التَّ

ما راأيك ف القول امل�صهور  الغذاء قبل الدواء ؟

     قول جيد الأن الغذاء يقي االإن�صان من املر�س.

6. ملاذا يجب اأن نحافظ على �صحتنا ؟

    يجب علينا اأن نحافظ على ال�صحة الأنها غالية.

�صديقك مري�س بفقر الدم فاإيل اأين يذهب ؟

     يذهب اإىل امل�صت�صفى.

ما امل�صوؤول عن تكوين الكرات الدموية ؟

    نخاع العظام هو امل�صوؤول عن تكوين الكرات الدموية.
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 اُكُتْب - ِفيَما ال َيِقلُّ َعْن ِمَئِة َكِلَمِة 
 موضوعًا عن:

ِم( ...   )َعَرْفُت أَنِّي ُمَصاٌب ِبَفْقِر الدَّ
َواْسَتِعْن ِبَما َيْأِتي: 

بيِ �َصْعرَت.

ْين َذْهبت.
َ
اإيِىَل اأ

َماَذا َحَدَث ُهَناَك ؟

يُب ؟ بيِ اَك الطَّ ْو�صَ
َ
َ اأ بيِ

َماَذا َفَعْلَت ؟

ْنَت االآَن ؟ 
َ
َكْيَف اأ

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

ْدِريُب )329(: التَّ
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يَن ِفي َناِدي اْلَقْرَيِة َعْن َفْقِر  َث إَِلى الَمْدُعوِّ   َطَلَب ِمْنَك ُزَمالُؤَك أَْن َتَتَحدَّ
دْث إِليهْم ُمْستِعينًا ِبما َيْأِتي: اِن، تحَّ كَّ ِذِي ُيعاِنِي ِمْنُه َعدٌد كبيرٌ ِمن السُّ ِم الَّ الدَّ

. �َصبابيِ املَر�سيِ
َ
اأ

. هيِ عرا�صيِ
َ
اأ

ُه. نواعيِ
َ
اأ

. هيِ الجيِ نُه، وعيِ قاَيةيِ ميِ ُطُرقيِ اُلويِ

مالحظة: )كل اإجابة لها �صلة باملو�صوع تقبل مع مراعاة ال�صحة اللغوية(

ْدِرَيباُت الكالِم: َساِبَعًا: تَّ

ْدِريُب )330(: التَّ
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ْب  جيِ
َ
اأ ُثمَّ  دًا  َجيِّ ي  االآتيِ النَّ�سِّ  اإيِىَل  ْع  �صَتميِ ايِ  

ي َبْعَده: تيِ عنيِ االأ�صئلةيِ الَّ

فقر الدم مر�ٌس ُي�صببه نق�س الهموجلوبني 

عن  املر�س  على  التعرف  ويتم  الدم،  ف 

نوع   ويظهر  املخربي،  الفح�س  طريق 

املر�س ف كرات الدم احلمراء.

فقر الدم ثالثة اأنواع هي:

النزيف، وفقر  ُي�صببه  الذي  الدم     فقر 

نخاع  عجز  ب�صبب  يكون  الذي  الدم 

جديدة،  دموية  كرات  �صنع  عن  العظام 

وفقر الدم الناجت عن تك�صري الدم ب�صبب 

تطم جزٍء من كرات الدم.

تناول  طريق  عن  املر�س  عالج  ويتم      

التي  املختلفة  والفيتامينات  االأغذية 

احلديد،  من  كبريٍة  كمياٍت  على  تتوي 

وال�صبانخ  والبي�س  والباذنان  كاخل�س، 

دواًء  ُيعطى  املري�س  احتاج  واإن   ، والقثَّاءيِ

دًا. ُم�صاعيِ

َثاِمَنًا: 
ْدِرَيباُت  فِهْم الَمْسُموِع:  تَّ

ْدِريُب )331(: التَّ

الأ�ضئلة: 

ما �صبُب فقر الدم ؟  .1

�صبب فقر الدم نق�س الهموجلوبني.  

كيف يتم التعرف على نوع مر�س فقر الدم ؟  .2

يتم التعرف على نوع مر�س فقر الدم عن طريق املخترب.  

ما اأنواع مر�س فقر الدم ؟  .3

هناك ثالثة اأنواع م�صهورة من فقر الدم؛ فقر الدم النزف، وفقر الدم ب�صبب   

الدم  وفقر  جديدة،  دموية  كراب  �صنع  عن  العظام  نخاع  عجز    

الناجت عن  تك�صري الدم.

ب يتم عالج املر�س ؟  .4

يتم عالج املر�س بالغذاء اجليد من احلديد املتوفر ف ال�صبانخ والبي�س   

يرى  حني  الدواء  باإ�صافة  اأو  وغريها،  والباذنان  والقثاء   

الطبيب ذلك.
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الصحيحة  اإلجابة  أمام   ) ( العالمة  ضع   
والعالمة )×( أمام اإلجابة الخطأ: 

.) نق�س الهموجلوبني  ي�صبب فقر الدم )  .1

يتم التعرف على فقر الدم دون الذهاب اإىل   .2

املخترب )×(.

تظهر كرات الدم البي�صاء نوع املر�س )×(.  .3

واحد  نوع  االإن�صان  ي�صيب  الذي  الدم  فقر   .4

فقط )×(. 

.) من اأ�صباب فقر الدم النزف الدموي )  .5

عدم القدرة على توفري كرات دموية جديدة   .6

.) ي�صبب فقر الدم )

.) الغذاء عن�صر اأ�صا�صي ف عالج فقر الدم )  .7

يعطى مري�س فقر الدم العالج من اأول مرة  )×(.  .8

ْدِريُب )332(:  التَّ

( أََماَم   أكمِل العباَرَة، بوضع الَعالَمِة )
َما ُيَناِسُب فيما َيْأِتي:

كرات  ف  الدم  فقر  مر�س  نوع  يظهر   -1

الدم ---

         ) اأ. البي�صاء )    (       ب. احلمراء  )

ج. ال�صفراء )    (

2- مر�س فقر الدم --- اأنواع.

(        ب. اأربعة )    ( اأ. ثالثة )

ج. خم�صة )    (

ْدِريُب )333(: 3- ُي�صبب املر�س --- الهموجلوبني ف الدم.التَّ

ج. زيادة )    (   ) ب. نق�س ) اأ. ارتفاع  )    (  

4- مر�س فقر الدم النزف ي�صببه ---

ج. نق�س الغذاء )    ( ب. �صغط الدم )    (   ) اأ. نزيف الدم  )

5- قد يتّم عالج فقر الدم عن طريق ---

(         ب. امل�صروبات )    (       ج. احلقن )    ( اأ. االأغذية )

6- يتم --- املر�س عن طريق االأغذية والدواء.

(        ج. ت�صخي�س )    ( اأ. معرفة  )    (       ب. عالج )

دًا. 7- اإذا --- املري�س يعطى دواًء زائيِ

) اأ. �صفىيِ )    (           ب. مر�س )    (          ج. احتاج )

8- --- الف�صل على طالبيٍِ من جن�صيات خمتلفة.

(       ج. ي�صمل )    ( اأ. يجمع  )     (          ب. يحتوي )
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ِفي  اآلتيٍة  المفرداِت  اِْسَتْخِدِم   أ/ 
ُح َمْعَناها:  ُجَمِل ُتَوضِّ

احل�صبة : احل�صبة مر�س معٍد.

ملنع  �صبب  اجليدة  التغذية   : التغذية 

كثري من االأمرا�س.

االأغذية  : هذه مموعة من  مموعة 

اجليدة.

ملر�س  جديد  عالج  هناك  عالج: 

املالريا.

نق�س : نق�س الهموجلوبني ي�صبب فقر 

الدم.          

ف  الفيتامينات  توجد   : الفيتامينات 

االأغذية التي نتناولها.

فقر  مر�س  النزيف  ب  ي�صبِّ  : النزيف 

الدم.                 

الهموجلوبني : اأثبت الفح�س ف املخترب 

نق�صًا �صديدًا ف الهموجلوبني.

َتاِسَعًا التقويم: 

ِل عن َخمسَين َكِلَمًة:  ب/ أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلة اآلِتَيِة ِبَما ال َيقُّ
 ؟ 

يِ
م ُج ْفَقريِ الدَّ ي ُتعاليِ تيِ َية الَّ ْغذيِ

َ
 َما االأ

َكْيَف ينبغي اأن يكون غذاوؤنا ؟

ْغذية ؟
َ
هيِ االأ ُد َهذيِ من ُيَحدِّ

دونها ؟ ُدها، ملاذا ُيَحدِّ اأين َنيِ

َكْيَف َن�صتخدمها.

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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اإيِىَل  وريِ  �صُ احْلُ فيِ  ُر   خَّ
َ
َتَتاأ َبْحَت  �صْ

َ
اأ َي�س:  اإيِْدريِ

اْلُغْرَفةيِ َم�َصاَء ُكلِّ ُثالَثاَء.

يهيِ  ُد فيِ �صاهيِ
ُ
ي اأ ن: َهَذا ُهَو اْلَيْوُم اّلّذيِ ييِ الُح الدِّ �صَ

.) يبيِ بيِ َج )َمَع الطَّ ُم َبْرَناميِ ُه ُيَقدِّ ْلفاَز؛ اإيِنَّ التِّ

 ؟ 
يِ
وُع َبْرَناَمجيِ اْلَيوم َي�س: َوَماَذا َكاَن َمْو�صُ اإيِْدريِ

يا،   َعنيِ امْلَالريِ
يِ
جيِ اْلَيْوم ن: َكاَن َبْرَناميِ ييِ الُح الدِّ �صَ

يُب االإيِْن�صاَن،  ي ُت�صيِ تيِ ْمرا�سيِ الَّ
َ
ْخَطريِ االأ

َ
ْن اأ َي ميِ وهيِ

بًا.  َوَيْكُثُ َهَذا املر�ُس فيِ اْلبالديِ الفقريةيِ َغاليِ

َهَذا امْلََر�سيِ ؟  اُب االإيِْن�صاُن بيِ اإدري�س: َوَكْيَف ُي�صَ

ي�سيِ  امْلَريِ َن  ميِ َيا  امْلَالريِ ُل  َتْنَتقيِ الدين:  �صالح 

با�صميِ  املعروُف  البعو�ُس  ُلها  ْينقيِ ال�صليم؛  اإىل 

)االأنوفيلي�س(.

رَيٌة. َها َخطيِ كنَّ ُة َح�َصَرٌة �صغريٌة ليِ اإدري�س: البعو�صَ

ُهُطول  بعد  َتكُثُ  وهَي  َنَعْم  الدين:  �صالح 

َدُة. مطاريِ حيَنَما َتكُثُ املياُه الَراكيِ
َ
االأ

الدر�ض الع�ضرون

امَلالْرَيا 

ُل الَبُعو�ُس املر�َس ؟  اإدري�س: َوَكْيَف َينقيِ

اآَخَر  اإن�صانًا  َلَدَغ  اإيِذا  ثم  َدَمُه،  االإيِْن�صاَن ميت�سَّ  الَبُعو�ُس  َيَلَدُغ  الدين: عَندما  �صالح 

امَلالْرَيا. ثًا بيِ ـُه ُمَلوَّ َت�صَّ ي اميِ ُم الَّذيِ ُل املر�سيِ اإيِىَل امَلْلُدوغيِ اإيَِذا َكان الدَّ بَب اللَّْدُغ فيِ َنقيِ َت�صَّ

ري ؟  هَذا امَلَر�سيِ اخلطيِ �صوَن لالإيِ�صاَبةيِ بيِ ا�سيِ معرَّ اإدري�س: وهْل كلُّ النَّ

ر َعَلى  ها ُتوؤَثِّ َكنَّ َجاَل؛ ليِ �صاَء والرِّ غاَر والنِّ باَر وال�صِّ يُب الكيِ َي ُت�صيِ �صالح الدين: َنَعْم، فهيِ

كَثَ من االآخريَن. 
َ
نَّ اأ هيِ تيِ نَّ جيِ

َ
ليِ واأ �صاءيِ احَلَواميِ ـَغاريِ والنِّ ال�صِّ

َيا ؟  ْعرا�سيِ امْلَالريِ
َ
يُب َعْن اأ بيِ اإدري�س: وَماَذا قاَل الطَّ
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َي:  َيا هيِ ي�س يِامْلَالريِ ي َتْظَهُر َعَلى َمريِ تيِ ْعَرا�سيِ الَّ
َ
هيِ االأ َهمَّ هذيِ

َ
رَيًة؛ اأ ْعرا�صًا َكثيِ

َ
ْلَمالْرَيا اأ يُب ليِ بيِ �صالح الدين: َذَكَر الطَّ

َرٍة. يريِ َعَلى َهْيَئةيِ َنْوباٍت ُمَتَكرِّ ْع�َصةيِ واْلَعَرقيِ اْلَغزيِ ى َمَع الرَّ مَّ اأ. احْلُ

 .
يِ
م ب. َفْقُر الدَّ

. َحاليِ ُم الطُّ خُّ ج. َت�صَ

ْحَيانًا.
ََ
ْعَرا�سيِ اأ

َ
هيِ االأ هذيِ �ْصُعُر بيِ

َ
اإدري�س: اأ

ْعرا�سيِ 
َ

هيِ ااْلأ هذيِ َر�ٍس اآَخَر؛ لذلَك َفاإيِنَّ َعَلى َمْن َي�ْصُعُر بيِ َ َري�ٍس مبيِ ُدَث مليِ ْن َتْ
َ
ُن اأ كيِ ْعرا�ُس مُيْ

َ
هيِ االأ ين: َهذيِ الُح الدِّ �صَ

يبيِ  بيِ َطةيِ الطَّ َوا�صيِ ُه، وبيِ ُج َمَر�صَ ي ُيَعاليِ واءيِ الَّذيِ ْخذيِ الدَّ
َ
، واأ

يِ
م ، وَفْح�سيِ الدِّ يبيِ بيِ ُقاَبَلةيِ الطَّ ْن َيْذَهَب اإيِىَل امْلُ�ْصَت�ْصَفىيِ مليِ

َ
اأ

يُب.  بيِ ، َهَكذا َقاَل الطَّ امْلُْخَت�سِّ

َ ؟  ُق امَلالْرَيا فيِ اْلَعامليِ ْيَن َمَناطيِ
َ
اإيِدري�س: َواأ

 ، ةيِ ةيِ اْلَعامَّ حَّ ال�صِّ َناَيُة بيِ يها اْلعيِ لُّ فيِ ي َتقيِ تيِ ، والَّ رَيةيِ ُر فيِ اْلبالديِ اْلَفقيِ نَّها َتْنَت�صيِ
َ
َناَمجيِ اأ َن اْلرَبْ �صالح الدين: َعَرْفُت ميِ

ُه فيِ  ُع َبَي�صَ نَّ اْلَبُعو�َس َي�صَ
َ
ي؛ الأ حَّ ْرفيِ ال�صِّ ياَه ال�صَّ ْو ميِ

َ
ْمطاريِ اأ

َ
ياَه االأ َكاَنْت ميِ

َ
، �َصواٌء اأ ُف امْليَِياهيِ اريِ ُم فيها َم�صَ وَتْنَعديِ

. َرَيانيِ يَلةيِ اجْلَ ويِ اْلَقليِ
َ
، اأ َدةيِ اكيِ امْليِياهيِ الرَّ

ي.  �َصاريِ امْلََر�سيِ فيِ َبَلديِ اإيِدري�س: االآَن َعَرْفُت �َصَبَب اْنتيِ
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  أَِجْب َعِن اأَلْسَئَلِة اآلِتيِة:
ما ا�صم البعو�س امل�صبب ملر�س املالريا ؟  .1

ا�صم البعو�س امل�صبب للمالريا االأنوفلي�س.  

كيف تنتقل املالريا من املري�س اإىل ال�صليم ؟  .2

ينتقل املالريا من املري�س اإىل ال�صليم اإذا لدغ البعو�س املري�س، ثم لدغ ال�صليم.  

ْدِرَيباُت التَّ

الً: َأْسئلُة االستيعاِب:  َأوَّ

ْدِريُب )334(: التَّ

ملاذا تكث املالريا ف البالد الفقرية ؟  .3

تكث املالريا ف البالد الفقرية، لعدم الق�صاء على املياه الراكدة، وقلة الرعاية ال�صحية.  

كيف تقي نف�صك من املالريا ؟  .4

اأقي نف�صي من املالريا بتغطية اجل�صم كله عند النوم، وبا�صتعمال الدهانات املنفرة للبعو�س.  

هل اأ�صبت اأنت اأو اأحد اأفراد اأ�صرتك باملالريا ؟  .5

نعم اأ�صبت مبر�س املالريا.  

ما اأعرا�س املالريا ؟  .6

اأعرا�س املالريا احلمى والرع�صة والعرق.  

اإىل اأين نذهب لطلب العالج من املالريا ؟  .7

نذهب اإىل امل�صت�صفى لطلب العالج.  

كيف يعرف الطبيب اأن املري�س م�صاب باملالريا ؟  .8

يعرف الطبيب اأن املري�س م�صاب باملالريا عن طريق فح�س الدم.  
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  ِصْل َكلماِت القائَمِة )أ( 
ِبُمرادِفها ِمَن الَقائِمة )ب(:

القائمة )ب( القائمة )اأ(   

املثال:     ُمْغَلَقٌة

رُي - اْلَكثيِ   )
يِ
م 1- َفْح�ُس )الدَّ

- َتُعمُّ    ) 2- ُهُطوُل )املطريِ

- اْلَعالماُت     )
يِ
م 3- َفقُر )الدََّ

- َيْل�َصُع  يُر    4- اْلَغزيِ

) - ُنُزوُل )املطريِ ُر    5- َتْنَت�صيِ

)
يِ
م ليُل )الدَّ - َتْ ْعرا�ُس   

َ
6- االأ

- �َصْكٌل  7- َيْلَدُغ    

يمَيا  نيِ
َ
- االأ 8- َهْيَئٌة    

- َمْقُفوَلٌة     

َثاِنَيًا: َتْدِرَيباُت اْلُمْفَرداِت: 

ْدِريُب )335(: التَّ
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ها ِمَن اْلقاِئَمِة )ب(:  ِصْل َكِلماِت اْلَقاِئمِة )أ( ِبُمَضادِّ
القائمة )ب(   القائمة )اأ(   

ّي - َنقيِ     

َبة  - اجَلاذيِ رَية   املثال: 1- َاْلَفقيِ

ُموٌر - �صُ بًا    2- َغاليِ

َيُة اريِ - )امْليَِياُه( اجْلَ ي�ُس    3- امْلَريِ

ية  - اْلَغنيِ فرُة    4- املنِّ

لُّ - َتقيِ ٌم    5- َت�صخُّ

رًا - َناديِ َدُة   اكيِ 6- )َامْليِياُه( الرَّ

- امُلَعافى ٌث    7-ُمَلوَّ

ُر 8- َتْنَت�صيِ

ْدِريُب )336(: التَّ
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  أَْكِمِل اْلُجَمَل كما في المثال:
املثال: ) املالريا / البالد الفقرية (

. رَيةيِ الديِ اْلفقيِ ُر فيِ اْلبيِ يا َفَتْنَت�صيِ ا امَلالريِ مَّ
َ
اأ

راِكيِب: َثاِلَثًا: َتْدِريباُت التَّ

ْدِريُب )337(: التَّ

)ال�صناعة / البالد الغنية (

1. اأما ال�صناعة فتنت�صر ف البالد الغنية.

 )االأمرا�س / البالد املختلفة(

2. اأما االأمرا�س فتنت�صر ف البالد املختلفة.

 )اجلراثيم / املياه الراكدة(

3. اأما اجلراثيم فتنت�صر ف املياه الراكدة.

 )التعليم / املجتمعات املتعلمة(

4. اأما التعليم فينت�صر ف املجتمعات املتعلمة.

 )البلهار�صيا / البالد االإفريقية(

5. اأما البلهار�صيا فتنت�صر ف البالد االأفريقية.

 )الدو�صنتاريا / االأحياء الفقرية(

6. اأما الدو�صنتاريا فتنت�صر ف االأحياء الفقرية.

 )املالريا / البالد املتعددة(

7. اأما املالريا فتنت�صر ف البالد املتعددة.
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  أَْكِمِل اْلُجَمَل كما ِفي المثال:
املثاُل:   )امَلالْرَيا / كثرٌي / مر�ٌس / انت�صارًا(

�َصارًا ْمرا�سيِ اْنتيِ
َ
ْكَثيِ االأ

َ
ْن اأ َيا ميِ امَلالريِ

)كينيا / جميل / بلد / جوًا(

كينيا من اأجمل البالد جوًا.  .1

  )خالد / لطيف / �صاب / خلقًا(

خالد من الطف ال�صباب خلقًا.  .2

ْدِريُب )338(: التَّ

)النامو�س / كثري / خملوق / خطرًا(

النامو�س من اأكث املخلوقات خطرًا.  .3

)االأنوفيلي�س / خطري / ح�صرة / �صررًا(

4. االأنوفلي�س من اأخطر احل�صرات �صررًا.

)االأجنة / �صعيف / خملوق / مقاومة(

5. االأجنة من اأ�صعف املخلوقات مقاومة.

)املياه الراكدة / كثرية / �صيء / خطرًا(

6. املياه الراكدة من اأكث االأماكن خطرًا.

)احلوامل / كثري / املراأة / تعبًا(

7. احلوامل من اأكث الن�صاء تعبًا.

)املالريا / وا�صع / مر�س / انت�صارًا(

8. املالريا من اأو�صع االأمرا�س انت�صارًا.
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ِتي َتْحَتها َخطٌّ وأنواعها:  اِْقَرْأ َما َيْأِتي والِحِظ اأَلفعاَل الَّ

فعل األمرالفعل املضارعالفعل املاضي

رَْس.1. كتَب خالٌد الدرَس. رَْس يَا َخالُِد.يَكتُب خالٌد الدَّ اَُكتِب الدَّ

ائُق ِعْنَد اإلِشارَِة. ائُق ِعْنَد اإلِشارَِة.2. وََقَف السَّ ِقْف ِعْنَد اإلِشارَِة يا َسائُِق.يَِقُف السَّ

اْسَمِعي النَِّصيَحَة يَا فاِطَمُة.تَْسَمُع فاِطَمُة نَِصَيحَة وَالِِدَها.3. سمَعْت فاطُمة نصَيَحة والِدَها.

الِة. الة.4. أََمرَنَا الُل بِالصَّ أُوُْمرْ بِالصالة.يَأُْمُرنَا الُل بالصَّ

ورََة. ورَِة.5. َحِفِظُت السُّ ورََة يَا ُغالُم.أَْحَفُظ السُّ أْحَفِظ السُّ

الِحْظ أَنَّ اْلِفْعَل ِمْن َحْيُث الزََّمُن َثالَثُة أَْقساِم ِهَي: 
ه.  ريِ يثيِ فيِ اآخيِ نيِ

ْ
اأ ْن َيْقَبَل َتاَء التَّ

َ
 َوَعالَمُتُه اأ

يِ
ي َدلَّ َعَلى َحَدث َقْبَل َزَمنيِ اْلَكالم ي: َوُهَو الَّذيِ ْعُل امْلَا�صيِ 1/ اْلفيِ

َظْت(. َمَرْت / حفيِ
َ
َعْت / اأ )َكَتَبْت / َوَقَفْت / �َصميِ

، وَعالَمُتُه  َمنيِ امْلُ�ُصْتَقْبليِ ويِ الزَّ
َ
ريِ اأ ا�صيِ َمنيِ احْلَ ي َيُدلُّ َعَلى َحدٍث فيِ الزَّ ْعُل الَّذيِ ارُع: وُهَو اْلفيِ ْعُل امْلُ�صيِ 2/ اْلفيِ

ُف / �َصَت�ْصَمُع / �َصْوَف َتْدُخل(. �صنَي، َو�َصْوَف. )�َصيْكُتُب / �َصْوَف َيقيِ ْن َيْقَبَل الِّ
َ
اأ

ن َيْقَبل الياَء 
َ
و امْلُ�ْصَتْقَبل. َوعالمُتُه اأ

َ
ريِ اأ ي َيُدلُّ َعَلى َطَلبيِ َعَمٍل فيِ احْلا�صيِ ْعُل الَّذيِ ر: َوُهَو اْلفيِ ميِ

َ
ْعُل ااْلأ 3/ فيِ

ي(. ْحَفظيِ ي / ايِ ديِ ْبَتعيِ ي / ايِ في / ا�ْصَمعيِ ي / قيِ ْمُر( )ُاْكُتبيِ
َ
ْعليِ )االأ َه لها َطَلُب اْلفيِ ي َتُدلُّ َعَلى َمْن َوجَّ تيِ الَّ

  اأنواُع اْلِفْعِل 

اِرع – اأَْمر( )ما�ٍض – ُم�ضَ

َراِبَعًا: َتْدِريَبات النحو:

ْدِريُب )339(: التَّ
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ْل إَِلى اْلُمَضاِرِع واْلأَْمِر كما ِفي اْلِمَثال: َحوِّ
االأمر     املثال:  املا�صي        امل�صارع   

ُاْكُتْبَيُكُتُب         كتب

اجل�سيجل�س1- َجَل�َس

ادخليدخل2- َدَخَل

َم تقدميتقدم3- تقدَّ

�صاعدي�صاعد4- �َصاَعَد

�ْصَتَمَع ا�صتمعي�صتمع5- ايِ

�ْصَتْغَفَر ا�صتغفري�صتغفر6- ايِ

احكميحكم7- َحَكَم

َم م يقدم8- َقدَّ َقدِّ

ْدِريُب )340(:  التَّ
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ِتي َبْعَدُه:   اِقرأ النَّصَّ اآلِتي ثم أَِجْب َعِن اأَلْسئَلِة الَّ
مر�ض املالريا

َتْهُطُل  فيِ حْيُث  رييِ اخْلَ ليِ  امْلَر�ُس فيِ َف�صْ َوَيْكُثُ  َبعيٍد،  َزَمٍن  ُمْنُذ  ودانيِ  ال�صُّ امْلَالْرَيا فيِ  َمَر�ُس  ْنَت�َصَر  ايِ     

االإيِن�صاَن  وُي�صيُب  ْلَمالْرَيا،  ليِ ُل  اقيِ النَّ اَلَبُعو�ُس  َفَيَتواَلُد  يفًا؛  عيِ امْليِياهيِ �صَ يُف  ريِ َت�صْ َويكوُن  يَرًة،  َغزيِ ْمطاُر 
َ
ااْلأ

يلي�س. ُنوفيِ
َ
ةيِ االأ ليِيميِ  بوا�صطيِ ي�سيِ اإيِىَل ال�صَّ ُل امْلََر�ُس من امَلريِ ، َوَيْنَتقيِ امْلََر�سيِ بيِ

َيته اأثناء  ، وَتْغطيِ َرِة لَلَبُعو�سيِ هيِ باملوادِّ املَُنفِّ �ْصميِ     وميكَن لالإيِن�صان الوقايُة من املر�سيِ عن طريقيِ َدْهنيِ جيِ

. املبيداتيِ َها البعو�ُس بيِ تيِي ميكُن اأن ُيوَجَد بيِ اكنيِ الِّ ميِ
َ
ة االأ اماتيِ وبقييِ وم، ور�سِّ الُغَرفيِ واحلمَّ النَّ

َد الطبيُب من اإيِ�صابتهيِ  بيب، واإيَِذا تاأكَّ قاَبلةيِ الطِّ فيِ مليِ املر�سيِ َيذهُب اإيِىَل املُ�ْصتْو�صَ �صيَب االإيِن�صاُن بيِ
ُ
    واإيَِذا اأ

َن امَلالْريا، وَحَمانا. اُكْم ميِ َما معًا... �صفاَنا اهلل واإيِيَّ ْيهيِ و َكليِ
َ
و ُحَقَنًا اأ

َ
طيهيِ ُحُبوبًا اأ بامْلََر�سيِ ُيعيِ

ْدِرَيباُت القراءِة : َخاِمَسًا: تَّ

ْدِريُب )341(: التَّ
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ف اأي ف�صل من ف�صول ال�صنة تنت�صر املالريا ف ال�صودان ؟  .1

تنت�صر املالريا ف ال�صودان ف ف�صل اخلريف.

ما اأهم اأ�صباب انت�صار املالريا ؟  .2

من اأهم اأ�صباب انت�صار املالريا االأمطار الغزيرة وعدم ت�صريف املياه وتوالد البعو�س.

هل اأ�صبت مبر�س املالريا اأو قابلت �صخ�صًا م�صابًا ؟  .3

نعم اأ�صبت / ال ما اأ�صبت.

متى كانت االإ�صابة ؟  .4

�صب باملالريا.
ُ
كانت االإ�صابة ف ..... / اأنا مل اأ

اأين مت العالج من املالريا ؟  .5

مت العالج ف ..... / عادًة يتم عالج املالريا ف امل�صت�صفى.

مباذا اأمرك الطبيب من قبل تقدمي العالج ؟  .6

اأمرن الطبيب باحلر�س على تناول الدواء ف املوعد املحدد.

ما العالج الذي قدمه لك الطبيب ؟  .7

اأعطان الطبيب حبوبًا ون�صحني  بالراحة التامة.

هل مت ال�صفاء من املر�س ؟  .8

نعم مت ال�صفاء من املر�س واحلمد هلل.
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 أَْكِمِل اْلِعباراِت اآلِتَيَة ِبما ُيناِسُبها 
ِبَوْضِع اْلَعالَمِة )√(: 

1/ مر�س املالريا مر�س: 

اأ. قدمي جدًا )√(

ب. حديث الظهور )   (

ج. غري موؤٍذ )   (

2/ املياه الراكدة: 

اأ. تقلل من انت�صار املالريا )   (

ب. ت�صاعد على انت�صار املالريا )√(

ج. �صاحلة ملر�س املالريا )   (

3/ البعو�س �صار:

اأ. وينقل املالريا )√(

ب. ويقّلل املالريا )   (

ج. يق�صي على املالريا )   (

الأ�ضئلة :

ْدِريُب )342(: التَّ

4/ ف ر�س الغرف واحلمامات: 

اأ. وقاية من املالريا )√(   ب. زيادة للبعو�س )   ( ج. حماية للبعو�س من املوت )   (

5/ املالريا:

اأ. تنتقل من ال�صحيح اإىل املري�س )   (     ب. تنتقل من املري�س اإىل ال�صحيح )√(

ج. ال تنتقل من �صخ�س الآخر )   (

يَدٍة: َيةيِ فيِ ُجَمٍل ُمفيِ  املفرداتيِ والعباراتيِ االآتيِ
يِ
م �ْصَتْخديِ يُب )343(: ايِ التَّْدريِ

االأنوفيلي�س: االأنوفيلي�س هو البعو�س الناقل للمالريا.

ف�صل اخلريف: ف ف�صل اخلريف تكث االإ�صابة باملالريا.

ت�صريف املياه: يقوم �صباب احلي ب�صق القنوات لت�صريف املياه الراكدة.

بوا�صطة: من االأف�صل اأن يتم عالج املري�س بوا�صطة الطبيب.

املبيدات: املبيدات احل�صرية �صارة بالبيئة.

بتوالد: يتوالد النامو�س ف املياه الراكدة.

رة: الداعية الذكي ال ي�صتخدم االأ�صاليب املنفرة ف الدعوة. املنفِّ

ر�س: ر�س املياه الراكدة باملبيدات يق�صي على البعو�س. 
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 رتب الكلمات اآلتية؛ لتكون منها جماًل: 
1- ال�صحة / منظمة / مركزًا /

 ملكافحة / اأقامت / العاملية / املالريا.

    اأقامت منظمة ال�صحة العاملية مركزًا 

     ملكافحة املالريا.

2-الراكدة / ف  / يتوالد / املياه / البعو�س.

    يتوالد البعو�س ف املياه الراكدة.

َساِدَسًا: تدريبات الكتابة: 

ْدِريُب )344(: التَّ

3- ذهبت / الأفح�س / الدم / املخترب / اإىل.

    ذهبت اإىل املخترب الأفح�س الدم.

4-الفقرية/ ينت�صر / البالد / ف / املالريا.

    ينت�صر املالريا ف البالد الفقرية.

5- اأعطان / حبوبًا / الطبيب / حقنًا / و.

    اأعطان الطبيب حقنًا وحبوبًا.

6- نف�صك / من / تقي / املالريا / كيف ؟

    كيف تقي نف�صك من املالريا ؟

7- من / درجة / ارتفاع / احلرارة / اأ�صكو / ف.

    اأ�صكو من ارتفاع ف درجة احلرارة.

8-خري / الوقاية / العالج / من.

  الوقاية خري من العالج.
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ُجَمٍل  ِفي  اآلِتَيَة  اْلَكِلماِت  اِْسَتْخِدِم    
ُمفيَدٍة واكتبها ِبَخطٍّ َواضح: 

املالريا : تنت�صر املالريا ف اإفريقيا.

فح�س : هل فح�صت الدم ؟  

اأ�صيب : متى اأ�صيب املر�صى بفقر الدم ؟

املخترب : اأذهب اإىل املخترب للفح�س.

درجة احلرارة : درجة احلرارة مرتفعة قلياًل.

احلقن : خذ هذه  احلقن ف املواعيد املحددة.

يتناول : ملاذا يتناول املري�س هذا الدواء.

البعو�س : احذر من البعو�س فهو ناقل للمالريا.

ُي�صبب : املياه الراكدة ت�صبب املالريا.

ْدِريُب )345(: التَّ

 أَِجْب َعِن األْسِئَلِة اآلِتَيِة ِكتاَبًة:
اأين تقيم ؟  اأقيم ف مدينة )          (.  .1

هل هي منطقة مالريا ؟ نعم هي منطقة ينت�صر فيها املالريا.  .2

ماذا تلب�س من املالب�س ؟ األب�س املالب�س امل�صبعة باملواد املنفرة للبعو�س.  .3

متى تلب�س هذه املالب�س؟  األب�صها عند النوم.  .4

من اأين ت�صل عليها ؟ اأح�صل عليها من االأماكن املخ�ص�صة لبيعها.  .5

ْدِريُب )346(: التَّ
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المريِض  َعْن َصِديِقَك  َمْوضوعًا  اُْكُتْب   
ُزْرَتُه أَْمِس )اُْكُتْب مائًة  ِباْلمالِريا والَِّذي 

وعشريَن كلمًة( ُمْسَتِعينًا ِبَما َيْأِتي:
اًل ؟  وَّ

َ
َ َكاَن َي�ْصُعُر اأ 1. بيِ

ْيَن َذَهَب ؟
َ
اإيِىَل اأ

يُب ؟  بيِ فماذا َقاَل َلُه الطَّ

يَجُة ؟ تيِ َماَذا َكاَنتيِ النَّ

َر الطبيُب ؟ َماَذا َقرَّ

ْيَن َذَهَب ؟ 
َ
اإيِىَل اأ

يُقَك االآَن ؟  ديِ َوَكْيَف �صَ

ْدِريُب )347(: التَّ

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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ي  تيِ الَّ املدينة  فيِ  امَلالْرَيا  مر�ُس  ْنَت�صَر  ايِ  

َفُهْم  ْتَعرِّ ننَي ؛ ليِ يها، فَجْمعَت املَُواطيِ َت�ْصُكَن فيِ

ةيِ  َقاييِ الويِ �ُصُبَل  َ لهْم  ، وُتبنيِّ امْلََر�سيِ ُخُطوَرةيِ  بيِ

ْنُه، َفَماَذا َتُقوُل َلُهْم ؟ ميِ

ْدِريَباُت الكالِم:  َساِبَعًا: تَّ

ْدِريُب )348(: التَّ

ِتي ُتعيُنك ِفي الَكالِم َما َيْأِتي:  من العناِصر اّلّ
. ْعرا�ُس امَلر�سيِ

َ
اأ

. َن امْلََر�سيِ َقاَيةيِ ميِ ُطُرُق اْلويِ

. �صاريِ امْلََر�سيِ �ْصباُب اْنتيِ
َ
اأ

. ريُه َعَلى االْقتيِ�صاديِ ثيِ
َ
َتاأ

. هيِ الجيِ ْن اإيِْهَماليِ عيِ يُر ميِ التَّْحذيِ

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     
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أَِجْب  ُثمَّ  دًا  َجيِّ اآلِتي  النَّصِّ  إَِلى  اِْسَتِمْع    
ِتي َبْعَدُه: َعِن األْسِئلَة الَّ

البالد  من  كبرٍي  عدٍد  ف  املالريا  تنت�صر     

بالرعاية  واالهتمام  العناية  لقلة  الفقرية، 

ال�صحية، وي�صبب هذا املر�س، نوع من البعو�س 

هذا  ويتوالد  االأنوفيلي�س،  با�صم  املعروف 

البعو�س ف املياه الراكدة. وينتقل املر�س، من 

املري�س اإىل ال�صليم. واملر�س منت�صر ف عدد 

كبري من البالد االإفريقية واالآ�صيوية واأمريكا 

اجلنوبية، ومن اأعرا�س املر�س: ارتفاع درجة 

احلرارة، وعدم الرغبة ف تناول االأكل، وفقر 

الدم وت�صخم الطحال.

باحلبوب  املر�س  هذا  من  العالج  ويتم      

اأجزاء  بع�س  ف  املر�س  وينت�صر  واحلقن، 

للق�صاء  مبكافحته  الدولة  وتقوم  ال�صودان، 

عليه، وت�صاعد ف ذلك منظمة ال�صحة العاملية 

التي: اأن�صاأت مركزًا للمكافحة مبدينة �صنار.

َثاِمَنًا: َفْهُم المسموِع: 

ْدِريُب )349(: التَّ

الأ�ضئلة:  

الديِ الفقريةيِ ؟ ُر امْلَالْرَيا فيِ اْلبيِ َاَذا َتْنَت�صيِ مليِ  .1

وجود  لعدم  الفقرية  البالد  ف  املالريا  تنت�صر   

الوعي ال�صحي الكاف

يا ؟ ََر�سيِ امْلَالريِ بيِ مليِ �ُصم الَبُعو�سيِ امل�صبِّ ما ايِ  .2

ا�صمه االأنوفلي�س.  

يا ؟ ْعرا�سيِ امْلَالريِ
َ
َهمُّ اأ

َ
ما اأ  .3

عدم  الرع�صة،  التعرق،  احلمى،  املالريا  اأعرا�س  اأهم     

الرغبة ف الطعام، وفقر الدم،  وت�صخم الطوحال.

َن َهَذا املر�سيِ ؟ الُج ميِ اَذا يتمُّ العيِ َ مبيِ  .4

يتم عالج هذا املر�س باحلبوب واحلقن.  

وَدان ؟ يَها امَلالْرَيا فيِ ال�صُّ ي َتْنَت�صُر فيِ تيِ �ْصَهُر املناطقيِ الَّ
َ
ما اأ  .5

تنت�صر املالريا حاليًا ف جميع اأنحاء ال�صودان.  

ُد فيِ الق�صاءيِ َعَلى امَلَر�سيِ ؟ ي ُت�َصاعيِ تيِ ة الَّ يَّ َمةيِ العامليِ ما ا�ْصُم املنظَّ  .6

ا�صمها منظمة ال�صحة العاملية.  

ودانيِ ؟ َيَن مركُز مكاَفحة امَلالْرَيا فيِ ال�صُّ
َ
اأ  .7

مركز مكافحة املالريا ف ال�صودان موجود مبدينة �صنار.  

َلدكيِ ؟ ْهَل ُيوُجَد مَر�ُس امَلالْرَيا فيِ بيِ  .8

نعم يوجد مر�س املالريا ف بلدي، ال لي�س ف بلدي مالريا.  
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ِح الَخَطأَ:  ( أَمام اإِلجابة الصحيِحة والَعالَمَة )×( أََماَم اإِلجابِة الَخطأ وصحِّ  َضَع الَعالَمَة )
املالريا ف اأفريقيا نادرة جدًا )×( املالريا منت�صرة ف اأفريقيا.  .1

تنتقل املالريا من مري�س اإىل اآخر عن طريق امل�صاركة ف الطعام واملالب�س )×( تنتقل  .2

املالريا من مري�س اإىل اآخر عن طريق االأنوفيلي�س.  

.) املياه الراكدة مكان منا�صب لتكاثر ح�صرة املالريا )  .3

.) االأعرا�س مت�صابهة ولكن االأمرا�س قد تختلف )  .4

.) ت�صخم الطوحال يعني زيادة حجم الطوحال )  .5

من ال رغبة له ف الطعام ياأكل كثريًا )×( من ال رغبة له ف الطعام ال ياأكل كثريًا.  .6

.) انت�صار املر�س ي�صري اإىل كثة امل�صابني به )  .7

اأو املدينة )×( منظمة  اأهل القرية  ُئها  ُيْن�صيِ منظمة ال�صحة العاملية منظمة حملية   .8

ال�صحة العاملية منظمة عاملية.

ْدِريُب )350(: التَّ
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ْكِملَة الُمناِسَبَة ِلَما َيْأِتي:   اْخَتر التَّ
1- اأقامت منظمة ال�صحة العاملية 

مركزًا ملكافحة --------

 ) اأ. املالريا )

ب. البلهار�صيا )    (

ج. الدو�صنتاريا )    (

2- ا�صم احل�صرة الناقلة للمالريا -----

اأ. الذبابة  )    (

ب. النملة )    (

) ج. االأنوفيلي�س )

ْدِريُب )351(: التَّ

3- اأن�صاأت املنظمة العاملية مركزًا ملكافحة املالريا ف -------

ج. اخلرطوم )     (   ) ب. �صنار  ) اأ. �صنجة )    (  

4- عندما ت�صعر باأعرا�س املالريا تفح�س -----------

ج. الف�صحة )     ( ب. البول )    (     ) اأ. الدم  )

5- تنت�صر املالريا ف الدول -------------

ج. املتقدمة )    (  ) ب. الفقرية ) اأ. الغنية )    (  

6- من اأعرا�س مر�س املالريا ------- درجة احلرارة 

) ج. ارتفاع ) ب. انخفا�س )    (  اأ. اعتدال )    (  

7- اإذا �صعرت باملر�س اأذهب ملقابلة --------

ج. ال�صيديل )    (  ) ب. الطبيب ) اأ. فني املخترب )     ( 
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)أ( اِستخدم الكلمات اآلتية في جمل توضح 
معناها: 

هطول : هطول االأمطار ت�صبب م�صكلة ف مدينة   .1

اخلرطوم.

الراكدة: املياه الراكدة ت�صاعد على توالد الذباب.  .2

انت�صار: انت�صار املالريا م�صكلة �صحية.  .3

خا�صة  لي�صت  االأعرا�س  هذه  االأعرا�س:   .4

باملالريا فقط.

غالبًا: اأنا اأتعالج ف امل�صتو�صف اجلامعي غالبًا.  .5

فح�س: فح�س فني املخترب دم املري�س.  .6

اجلراثيم : هذه اجلراثيم ت�صبب االأمرا�س.  .7

خطري: هذا مر�س خطري.  .8

َتاِسَعًا: التقويم: 

 )ب( أجب عن األسئلة اآلتية: 
ما الذي ي�صبب املالريا ؟   .1

انتقال املر�س من املري�س اإىل ال�صليم بوا�صطة البعو�س.  

كيف نحمي اأنف�صنا من املالريا ؟   .2

نحمي اأنف�صنا من املالريا بالغطاء الكامل وتنفري البعو�س بوا�صطة الدهانات.  

ماذا يعطى الطبيب املري�س باملالريا ؟  .3

يعطيه حبوبًا وحقنًا.  

هل يتكرر مر�س املالريا ؟   .4

يتكرر مر�س املالريا اإذا تكررت العدوى.  

ملاذا تنت�صر املالريا ف اإفريقيا ؟  .5

تنت�صر املالريا ف اإفريقيا لقلة الرعاية ال�صحية.  
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ؤال اآلتي:  )ج( اكتُب َما ال َيِقُل َعن ِعشريَن َكِلمًة ِفي اإِلجابِة عن السَّ
َ َي�ْصُعُر مري�ُس امَلالْرَيا ؟ بيِ

ي�صعر مري�س للمالريا بارتفاع �صديد ف درجة احلرارة كما ي�صعر بعدم الرغبة ف االأكل 

وؤه. واإذا تناول طعامًا فاإنه يتقيَّ
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ُبُه  ُت�صبِّ َخطرٌي،  َمَر�ٌس  َرُن  الدَّ و 
َ
اأ لُّ  ال�صُّ    

اءيِ  ْع�صَ
َ
اأ َة  يَّ َبقيِ اأو  َئَة  الرِّ ُت�صيُب  جرُثومٌة 

ُمْعٍد  ه  نَّ
َ
الأ خطرٌي،  مر�ٌس  َوَهو   ، �صميِ  اجْلْ

َة  الجه َبوا�صطيِ مُييُت املري�َس، عنَد اإيِهْماليِ عيِ

، َعْن  لُّ َر�سيِ ال�صُّ ُل اْلَعْدَوى مبيِ ، وَتْنَتقيِ بيبيِ الطَّ

و 
َ
اأ  ، قيِ و الْب�صْ

َ
اأ  ، َعاليِ ويِ ال�صُّ

َ
اأ  ، َطريقيِ الُعَطا�سيِ

. ثيِ التَّحدُّ

ين  الَّذيِ �ْصخا�سيِ 
َ
االأ بنْيَ  َك،  ذليِ َوْيحُدُث     

، اإيَِذا  ، وامَل�ْصَربيِ َكليِ
ْ
، واملاأ َكنيِ ُكوَن فيِ ال�صَّ َ َي�ْصَتيِ

يفًة،  عيِ �صَ لُّ  ال�صُّ ْرُثُومة  َ جليِ ُمقاَوَمُتُهْم  َكاَنْت 

اإيِىَل  ّيًا  اآليِ ُل  َيْنَتقيِ ال  امَلَر�َس  نَّ 
َ
اأ َمْعناُه  وَهَذا 

فيِ  �َصَعل  اإيَِذا  مري�ٍس،  ن  ميِ ليم  ال�صَّ االإيِْن�صانيِ 

وانيِ 
َ
ْن َخالل االأ و ميِ

َ
، اأ ْو فيِ املطَعميِ

َ
عيِ اأ اريِ ال�صَّ

. �سيِ و املالبيِ
َ
ْكَوابيِ اأ

َ
واالأ

الدر�ض احلادي والع�ضرون

)1( لُّ ال�ضُّ

لُّ ؟ ْعَرا�ُس ال�صُّ
َ
َما اأ

كَث 
َ
ْو اأ

َ
يَع َمَع واحٍد اأ �صابيِ

َ
ْن ثالَثةيِ اأ كَث ميِ

َ
، الأ رُّ عاُل املُ�ْصَتميِ ، ال�صُّ لِّ ْعَرا�سيِ ال�صُّ

َ
ْبَرز اأ

َ
ْن اأ ميِ

: ْعرا�سيِ االآتيةيِ
َ
ْن االأ ميِ

، ونق�ُس  ، وَنْق�ُس الَوْزنيِ ْدريِ مْل ال�صَّ
َ
، واأ َعُب العامُّ ، والتَّ ييِ

قيِ اللَّْيلِّ ، والتََّعرُّ فاع احَلَراَرةيِ ْرتيِ ايِ

. يِّ َمويِ �س، والُب�صاُق الدَّ َنفُّ يُق التَّ ، و�صيِ
يِ
لََّطعام ةيِ ليِ يَّ هيِ ال�صَّ

لُّ ؟ نواُع ال�صَّ
َ
َما اأ

ْخَرى 
ُ
َق اأ يَّ َوقْد ُي�صيُب َمناطيِ َئويِ لَّ الريِ ى ال�صُّ َئَتنْييِ وُي�َصمَّ ي ُي�صيُب الرِّ لُّ الَّذيِ   ُهناَك ال�صُّ

ْن  ميِ ها  وَغرْييِ ي  مِّ الَه�صْ َهازيِ  واجليِ اْلَبَويلِّ  َهازيِ  واجليِ ْلد  واجليِ الَعْظم  مثل  �ْصم،  اجْليِ ن  ميِ

. �ْصميِ االإيِْن�صانيِ ْجَزاء جيِ
ْ
اأ

َقةيِ ؟ ابيِ ْعرا�سيِ ال�صَّ
َ
االأ َح�سَّ بيِ

َ
  َماَذا  َيْفَعُل املري�ُس اإيَِذا اأ

، يُب باْلَك�ْصفيِ َعَلْيهيِ بيِ يُقوَم الطَّ بيبيِ ليِ و عيادةيِ الطَّ
َ
ي�ُس اإيِىَل املُ�ْصَت�ْصَفى اأ ُي�ْصرع املْريِ
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ةيِ  ييِ  َوَفْح�سيِ َبقَّ
يِ
ام يَّ

َ
ةيِ َثالَثةيِ اأ ُدَّ يِّ مليِ باحيِ ، والَبْحث عن َجْرُثوَمة ال�صلُّ فيِ الَبْلَغميِ ال�صَّ ْدرهيِ �صَ وَرٍة ليِ ْخذيِ �صُ

َ
واأ

َها َبامَلَر�س. اَبتيِ يُب فيِ اإيِ�صَ بيِ ي َي�ُصكُّ الطَّ تيِ ْجزاءيِ الَّ
َ
االأ

لِّ �َصْخ�ٌس ُيخاُلَطنا ؟ ال�صُّ ر�َس بيِ َماَذا َنْفَعُل اإيَِذا ميِ

ء اْلُفحو�سيِ  يبيِ الإيِْجرايِ بيِ ىَل الطَّ يَن ُنَخاُلطُهْم َنَذَهُب اإيِ �ْصَخا�سيِ الذَّ
َ
ديِ االأ حيِ

َ
ْنَد اأ �َصافيِ املر�سيِ عيِ كتيِ ة ايِ فيِ حاليِ

ي َذكرناها َلَك. تيِ ْعرا�سيِ الَّ
َ
ْن ُوُجوديِ االأ ن هوؤالءيِ �َصَكَوى ميِ ٍة اإيَِذا َكاَن َلَدى الَبْع�سيِ ميِ خا�صّ ي َيراَها، وبيِ تيِ الَّ

الُج ؟ َما العيِ

َتَناُوليِ  بيِ ى املري�ُس  �ْصُهٍر وُيو�صَ
َ
اأ  )8 –  6( َ بي وملدةيِ َتَتاوُح بنييِ اإيِ�ْصراٍف طيِ الُج املري�سيِ تَت  مُّ عيِ َيتيِ    

، حتَّى ال َيعوَد املر�ُس َمَرًة  هيِ تيِ حَّ نيِ �صيِ َتَح�صُّ َف العالَج حتَّى َلْو �َصَعَر املري�ُس بيِ ْن ُيوقيِ
َ
، ُدوَن اأ

ٍ
انتيِظام ْدَوية بيِ

َ
االأ

ْخرى.
ُ
اأ

الَج َمعيِ  َع العيِ ُيتابيِ ٍب ليِ يٍّ ُمَدرَّ حيِ ٍل �صيِ رييِ عاميِ َتْوفيِ َكاَفَحةيِ َمر�سيِ ال�ُصلِّ بيِ ُ ُة مبيِ َهاُت املُْخَت�صَّ َذلَك َتُقوُم اجليِ    ليِ

ن اأنواعًا َجديدًة من 
َ
و�صًا وقد و�صح اأ َعَمليِ ما َيْلزُم، ُخ�صُ ةيِ ليِ َهاتيِ املُْخت�صَّ . وَليُقَوم باإيِْبالغيِ اجليِ املري�سيِ

ّ قد ظهرت.
ُم فيِ الَوْقتيِ احَلايليِ ي ُتَقدَّ تيِ الجيِ الَّ ْنواَع العيِ

َ
ُم اأ ي ُيَقاويِ لِّ الَّذيِ َمَر�سيِ ال�صُّ
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 أجب عن األسئلة اآلتية:
ما ال�ُصلُّ ؟  .1

ت�صيب  ت�صببه جرثومة  ال�صل مر�س خطري   

الرئة اأو بقية اأع�صاء اجل�صم.

كيف ينتقل مر�س ال�صل من مري�س اإىل اآخر ؟  .2

ينتقل املر�س من مري�س اإىل اآخر �صليم عن   

طريق العدوى.

ما اأعرا�س مر�س ال�صل ؟  .3

واحلمى  التعرق،  ال�صل  اأعرا�س  اأهم  من   

ال�صدر،  واآمل  العام،  والتعب  امل�صتمرة، 

للطعام،  ال�صهية  ونق�س  الوزن،  ونق�س 

و�صيق التنف�س، والب�صاق الدموي.

ْدِرَيباُت التَّ

الً: أسئلة االستيعاب : َأوَّ

ْدِريُب )352(: التَّ

ما اأنواع مر�س ال�صل ؟  .4

من اأهم االأنواع ال�صل الرئوي والعظمى واجللدي و�صل اجلهاز التنا�صلي.  

من الذي يقوم بالك�صف عن هذا املر�س ؟  .5

يقوم بالك�صف عن املر�س الطبيب.  

ماذا تفعل اإذا مر�س بال�ُصلِّ �صخ�س يخالطنا ؟  .6

ف هذه احلالة تذهب اإىل امل�صت�صفى الإجراء الفحو�صات الالزمة واملتابعة.  

كيف يتم العالج من مر�س ال�صل ؟  .7

يتم عالج ال�صل، باإ�صراف الطبيب وباالأدوية اخلا�صة بهذا املر�س ملدة )6 -8( اأ�صهر.   

ماذا تفعل اجلهات املخت�صة مبكافحة مر�س ال�صل ؟  .8

تقوم اجلهات املخت�صة بتوفري عامل �صحي مدرب ليتابع عالج املري�س.  
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  ِصْل بيَن الكّلمِة ِفي )أ( 
وَمعناها في )ب(:

)ب( )اأ(  

- َيعي�ُس َمَعنا  َرَن   - الدَّ

- التَُّفاُف َح�سَّ  
َ
- اأ

- الَعالَماتيِ  بَرُز  
َ
- اأ

لط باملَُخاطيِ  - اللَّعاب املُْختيِ - الْبْلَغُم  

لُّ  - ال�صُّ - ُمَقاَوَمةٌ 

- َمَكاَفَحٌة  ُطَنا  - ُيخاليِ

ُح  ْو�صَ
َ
- اأ ْعرا�ُس 

َ
- االأ

- �َصَعَر       اقُ  - الُب�صَ

ْدِرَيَباُت اْلُمفَرَدات: َثاِنيَاً: تَّ

ْدِريُب )353(: التَّ

ندوق:   امأل الفراغ بالكلمِة المناسبِة من الصَّ
َعاُل / الَعدُوى ُب / َتَتاَوُح / َمَكاَفحةيِ / َجْرُثَومٌة / ال�صُّ َرنيِ / ُي�صبِّ الكلمات : ُمْعٍد / الدَّ

ل َمر�ٌس معد. ال�صَّ  .1

. الديِ الَفقرَيةيِ �َصُر َمر�ُس الدرن فيِ اْلبيِ َيْنتيِ  .2

دة تتاوح بني )4 – 6( اأ�صهر. الجيِ ملَّ رَّ فيِ العيِ ْن َي�صَتميِ
َ
لِّ اأ َعَلى َمري�سيِ ال�صُّ  .3

َئَة. بُه جرثومة ُت�صيُب الرِّ رُن َمر�ٌس ُت�صبِّ الدَّ  .4

َرن. ـمكافحة  َمَر�سيِ الدَّ َز ليِ اإْن�صاءيِ َمَراكيِ تقوُم احُلُكوماُت بيِ  .5

. لِّ ْعَرا�سيِ َمَر�سيِ ال�صُّ
َ
ْبَرزيِ اأ

َ
ْن اأ ّر ميِ ال�صعال املُ�ْصَتميِ  .6

. يقيِ الُعَطا�سيِ لِّ َعْن َطريِ َر�سيِ ال�صُّ َ ُل العدوى مبيِ َتْنَتقيِ  .7

ْدِريُب )354(: التَّ
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   أكمل الجمل كما في المثال:
املثال :

) رُّ َعاُل املُ�ْصَتميِ لِّ / ال�صُّ ٌز / َعَر�ٌس / ال�صُّ ) َباريِ

اأبرز اأعرا�س ال�صل ال�صعال امل�صتمر.

)وا�صح / عالمة / البيت / ال�صارع الكبري(.

اأو�صح عالمات البيت ال�صارع الكبري.  .1

)جميل / �صارع / اخلرطوم / �صارع النيل(.  

اأجمل �صوارع اخلرطوم �صارع النيل.  .2

) كبري / حديقة / ال�صاطئ/ حديقة املقرن(.  

اأكرب حدائق ال�صاطئ حديقة املقرن.  .3

راكيِب:  ْدِريَباُت التَّ َثاِلَثًا: تَّ

  )كبري / ميدان / اجلامعة / ميدان كرة القدم(.

اأكرب ميادين اجلامعة ميدان كرة القدم.  .4

)قدمي / معهد / اللغة / معهد اخلرطوم الدويل(.  

اأقدم معاهد اللغة معهد اخلرطوم الدويل.  .5

  )جميل / ف�صل / ال�صنة / ف�صل الربيع(.

اأجمل ف�صول ال�صنة ف�صل الربيع.  .6

  )وا�صع / غرفة/املعهد/غرفة احلا�صوب(

اأو�صع غرف املعهد غرفة احلا�صوب.  .7

  )وا�صح / عر�س / ال�صل / ال�صعال امل�صتمر(.

اأو�صح اأعرا�س ال�صل ال�صعال امل�صتمر.  .8

ْدِريُب )355(: التَّ
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 أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

) لِّ )ُمُكاَفَحةيِ َمَر�سيِ ال�صُّ

كاَفحةيِ َمَر�سيِ الُّ�صلِّ ُ ُة مبيِ َهاُت املْْخَت�صَّ َتُقوُم اجليِ

)ملء البيانات(

تقوم اجلهات املخت�صة مبلء البيانات.  .1

)توزيع الكتب على الطالب(

تقوم اجلهات املخت�صة بتوزيع الكتب على الطالب.  .2

ْدِريُب )356(: التَّ

)عالج املر�صى(

تقوم اجلهات املخت�صة بعالج املر�صى.  .3

)متابعة املري�س(

تقوم اجلهات املخت�صة مبتابعة املري�س.  .4

)ترحيل الطالب(

تقوم اجلهات املخت�صة بتحيل الطالب.  .5

)توفري الدواء(

تقوم اجلهات املخت�صة بتوفري الدواء.  .6

)معاونة املحتاجني(

تقوم اجلهات املخت�صة مبعاونة املحتاجني.  .7

 )مكافحة مر�س ال�صل(

8.  تقوم اجلهات املخت�صة مبكافحة مر�س ال�صل.
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المناسب  الفعل  باختيار  الفراغ  امأل   
مما بين القوسين:

ْم�س. 
َ
َيجُة اإيِىَل ُجوَبا اأ 1/ �صافرت َخديِ

)�َصاَفَرُت / ُت�َصاُفر / �َصاَفَر(.  

َك.  2/ قل احَلقَّ ُوَلْو َعَلى َنْف�صيِ

)َقاَل / َيُقول / ُقْل(.  

ي. �ْصبوَع امْلَا�صيِ
ُ
ْخَتها االأ

ُ
ُة اأ 3/ زارت َفاَطميِ

ي(. )َزاَرْت / َتُزوُر / َزوريِ  

.
ٍ
ة ُكلَّ َيْوم يًا املَْغْفريِ ُه راجيِ ُب َربَّ 4/ ي�صاأل املُْذنيِ

�ْصُاُل(. ُل / ايِ
َ
َل / َي�ْصاأ

َ
)�َصاأ  

َواَء.    5/ يتناول امَلُري�ُس الدَّ

)َتَناَوَلْت / َيَتناول / َتَتَناوُل(.  

ْحُمُد.   
َ
6/ اكتب َدْر�َصَك َيا اأ

)َكَتَب / َيْكُتُب / ُاْكُتْب(.  

لَّ يوم.  هيِ ُكُ يريِ ْفُل َعَلى �َصريِ 7/ ينام الطِّ

)َناَم / َيناُم / َتناُم(.  

. ُب فيِ الُعْطَلةيِ اليِ 8/ �صوف ي�صافر الطَّ

ْر( ُر / �َصافيِ �َصافيِ
ُ
ُر / اأ )ُي�صافيِ  

ْدِرَيباُت النحو:  َراِبَعًا: تَّ

ْدِريُب  )357(: التَّ

 اِمأل الفراَغ ِفي الُجَمل اآلتية ِبالِفْعِل الُمَناسب: 
�صوف يذاكر الطالُب در�صه.  .1

�صافر / ذهب حممٌد اإىل بلده اأم�س.  .2

�صتظهر / �صرنى النتيجة غدًا.  .3

�صافر / توجه حممد اإىل الريا�س. قبل يومني.   .4

�صوف اأعود بعد غٍد.   .5

غادر خالٌد االأ�صبوع املا�صي.  .6

ْدِريُب )358(: التَّ
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 اِْستخدِم األفعال اآلتية في جمل من إنشائك: 

اجلملةالفعل

يُب ُي�صيِ

َح�سَّ
َ
اأ

ُي�ْصرُع

َي�ُصكُّ

ُط ُيخاليِ

َيتمُّ

اْفَح�ْس

اَوُح َيَتَ

املر�س ي�صيب كل اإن�صان.

اأح�س اأحمد بال�صداع.

ملاذا ي�صرع الرجل ؟

ي�صكُّ الطبيب ف هذا الدواء.

يخالط اللنب الدم. 

متى يتم العمل ؟

افح�س املالريا ؟

اأجرة ال�صكن يتاوح بني 70 و 50% من مرتب العامل.

ْدِريُب )359(:  التَّ
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 اِقرْأ النص اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي بعده:
البلهار�ضيا

ُفهَو  ؛  يةيِ ائَّ �ْصَتويِ االيِ قيِ  امَلَناطيِ فيِ  ًة  َوَخا�صَّ  ، ةيِ احَلارَّ الديِ  البيِ فيِ  رة  املُْنَت�صيِ ْمرا�سيِ 
َ
االأ َحُد 

َ
اأ اَلْبلَهاْر�صَيا  َمَر�ُس     

ْبلدانًا  َت�ْصَمُل  ليِ ُع  َتتَّ�صيِ �َصاريِ امَلَر�سيِ  اْنتيِ ُة  ودان، وَداَئريِ َبْينها ال�صَّ ْن  اْلَعامَليِ ميِ َبلدًا فيِ  ُمْنَت�ُصريِ فيِ واحٍد و�َصْبعنييِ 

.
ٍ
ُه َتْزَداُد ُخطُورًة َيْومًا َبْعَد َيْوم ْعرا�صُ

َ
، واأ ْكَثَ

َ
اأ

ْيَقيا و�َصْرقيِ  ةيِ اإيِفريِ ْنَها فيِ َقارَّ ُل ميِ وَّ
َ
ُر الّنْوُع االأ َيا، ْيَنَت�صيِ بيِ الْبَلَهاْر�صيِ ي ُت�َصبِّ تيِ ن اجَلرُثَوَمةيِ الَّ ْنواٍع ميِ

َ
   ُهَناك َثالَثُة اأ

ُث  اليِ ْوُع الثَّ ا النَّ مَّ
َ
اأ ة،  يَّ يكا اجُلُنوبيِ ْمريِ

َ
يكا اْلُو�ْصطى واأ ْمريِ

َ
اأ ْوُع الثَّانيِ فيِ  ُر النَّ ، وُيْنَت�صيِ طيِ َبي�سيِ املَُتو�صِّ

َ
اْلَبْحر االأ

يُب  ُل ُفُي�صيِ وَّ
َ
ُوعيِ االأ ا النَّ مَّ

َ
 واأ

يِ
ُب َفْقر الّدم ، وُت�َصبِّ َئَتنْييِ يه الدودة الَكبَد والرِّ يُب فيِ ُر فيِ الَياَبانيِ وُت�صيِ َفُهَو ُمْنَت�صيِ

�صهااًل �صديدًا.
يِيِ
ُب اإ ْمَعاَء، وُي�صبِّ

َ
يُب االأ ْوُع الثَّانيِ َفُي�صيِ ا النَّ مَّ

َ
، واأ َمويَّ وَُّل الدَّ َبيِ ُب التَّ َّ وُي�صبِّ

َهاَز الْبَويليِ اجليِ

لمية؛ الإيِيجاديِ  اْلعيِ اتيِ  يًة فيِ املُْخَترَبَ ْبحاُث جاريِ
َ
َتَزاُل االأ َلة، َوال  اْلَقاتيِ ْمرا�سيِ 

َ
َن االأ َيا ميِ نَّ َمَر�َس الَبْلَهاْر�صيِ

يِيِ
اإ    

. رييِ طيِ َهَذا املَْر�سيِ اخْلَ ٍع ليِ الٍج َنافيِ عيِ

َخاِمَسًا: 
ْدِرَيباُت القراءِة:   تَّ

ْدِريُب )360(: التَّ
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الأ�ضئلة :

اأين ينت�صر مر�س البلهار�صيا ؟  .1

ينت�صر مر�س البلهار�صيا ف البالد احلارة.  

كم بلدًا ينت�صر فيه هذا املر�س ؟  .2

ينت�صر املر�س ف واحٍد و�صبعني بلدًا.  

ما موطن النوع الثالث امل�صبب للمر�س ؟  .3

موطن النوع الثالث اليابان.  

ما اأعرا�س املر�س الناجت عن النوع الثان ؟  .4

اأعرا�س املر�س الناجت عن النوع الثان االإ�صهال.  

ماذا ي�صبب النوع االأول للمري�س ؟  .5

ي�صبب النوع االأول التبول ال�صريري.  

هل راأيت اأحدًا اأ�صيب بهذا املر�س ؟  .6

نعم راأيت اأحدًا اأ�صيب بهذا املر�س / ال مل اأ�صاهد اأحدًا اأ�صيب بهذا املر�س.  

ماذا كانت اأعرا�س مر�صه ؟  .7

اأعرا�س مر�صه االإ�صهال ال�صديد والتبول الدموي.  

كيف يتم العالج من املر�س ؟  .8

يتم عن طريق احلقن ويجري البحث عن عالج نافع اإىل يومنا هذا.  

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة في الفقرة اآلتية: 
قيِ  والتَّعرُّ احَلَراَرةيِ  درجة   فيِ  فاٍع  باْرتيِ املري�ُس  ح�سَّ 

َ
اأ اإيَِذا 

ةيِ  يَّ هيِ ال�صَّ َونْق�سيِ   ، الَوْزنيِ ونق�س  ْدريِ  ال�صَّ َو�صيق ف  والتََّعبيِ 

ىَل  اإيِ َيْذَهُب   ، الدموي  اقيِ  والُب�صَ التنف�س  يقيِ  َو�صيِ َعام  لطَّ ليِ

يهيِ  ي �َصُيْعطيِ �َس َنْف�َصُه َعَلى الطبيب الَّذيِ َيْعريِ ْقَربيِ ُم�صت�صفًى ليِ
َ
اأ

العالج املنا�صب.

ْدِريُب  )361(:  التَّ
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 اِْستخدِم الكلماِت اآلتيَة ِفي ُجمٍل من إِنشاِئك:

اجلملةالكلمة

الُبْلهاْر�صيا

ُب ُي�صبِّ

يُب ُت�صيِ

اجَلْرُثوَمُة

َيْنَت�صُر 

َت�ْصَمُل 

ْعرا�ٌس
َ
اأ

ة يَّ ائيِ اال�ْصَتويِ

البلهار�صيا مر�س خطري.

ي�صبب مر�س البلهار�صيا م�صاكل للكلى.

البلهار�صيا ت�صيب الكبد واجلهاز البويل واالأمعاء.

هذه اجَلرُثوَمة تنقل املر�س.

ينت�صر مر�س املالريا ف اآ�صيا واإفريقيا.

ت�صمل املائدة كل اأنواع الطعام.

اأح�س باأعرا�س املالريا.

مدينة جوبا ف اال�صتوائية بال�صودان.

ْدِريُب )362(: التَّ
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 أجب عن األسئلة اآلتية كتابًة: 
اأين ينت�صر مر�س ال�صل ؟   .1

ينت�صر مر�س ال�صل ف البالد الفقرية.  

ملاذا ينت�صر ؟   .2

ينت�صر املر�س ب�صبب خمالطة املري�س لالأ�صخا�س ف ال�صكن واملاأكل وامل�صرب.  

كيف يحمي االإن�صان نف�صه من مر�س ال�صل ؟   .3

يحمي االإن�صان نف�صه من مر�س ال�صل بعدم خمالطة امل�صابني باملر�س وبالوقاية منه.  

اأين يذهب مري�س ال�صل ؟   .4

يذهب مري�س ال�صل اإىل امل�صت�صفى ملقابلة الطبيب.  

ملاذا يعترب مر�س ال�صل مر�صًا خطريًا ؟  .5

يعترب مر�س ال�صل مر�صًا خطريًا الأنه مر�س معد ومميت.  

ما واجب مري�س ال�صل نحو نف�صه ونحو غريه ؟  .6

واجب مري�س ال�صل نحو نف�صه هو العالج وواجبه نحو االآخرين هو االبتعاد عنهم وعدم خمالطتهم.   

َساِدَسًا: 
ْدِرَيباُت الِكتابِة: تَّ

ْدِريُب )363(: التَّ
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لِّ  ْص ما َقرأَتُه عن السُّ َلخِّ
ح:  ِفي أَربِع ِفْقراٍت َوَوضِّ

. اأ. اأ�صَباَب امَلر�سيِ

ُه. ب.اأْعرا�صَ

ج. اأنواَعُه.

َقاَلُه.  ْنتيِ د. ايِ

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

يُب )365(: اكتب ما مُيلى عليك:   التَّْدريِ

   ال�صل اأو الدرن مر�س خطري، ت�صببه جرثومة ت�صيب الرئة اأو بقية اأع�صاء اجل�صم ، وهو مر�س خطري، الأنه 

معٍد مييت املري�س، عند اإهمال عالجه بوا�صطة الطبيب، وتنتقل العدوى مبر�س ال�صل، عن طريق العطا�س، اأو 

ال�صعال، اأو الب�صق، اأو التحدث.

   ويحدث ذلك، بني االأ�صخا�س الذين ي�صتكون ف ال�صكن، واملاأكل، وامل�صرب، اإذا كانت مقاومتهم جلرثومة ال�صل 

�صعيفة وهذا معناه اأن املر�س ال ينتقل اآليًا اإىل االإن�صان ال�صليم من مري�س اإذا  �صعل ف ال�صارع اأو ف املطعم اأو 

من خالل االأوان واالأكواب اأو املالب�س.

ْدِريُب )364(:  التَّ
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َرِن ُمْسَتِعينًا ِبَما َيْأِتي: ْث َعن الدَّ  َتَحدَّ
. ُخُطورةيِ امَلَر�سيِ  .1

ه. �َصبابيِ
َ
اأ  .2

. هيِ عرا�صيِ
َ
اأ  .3

ْنُه. َقاَيةيِ ميِ ُطرقيِ الويِ  .4

. هيِ الجيِ عيِ  .5

مالحظة: )تقبل االإجابة ال�صحيحة لغويًا اإن كانت ذات �صلة باملو�صوع(.

ْدِريَباُت الَكالِم: َساِبَعًا: تَّ

ْدِريُب )366(: التَّ
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جْب 
َ
اأ ثم  َجّيدًا  ي  االآتيِ النَّ�سِّ  اإيِىَل  مْع  �صتيِ ايِ  

ي َبعده : تيِ َلة الَّ عنيِ االأ�صئيِ

البالد  ينت�صر ف  اأخذ  ُمعٍد،  ال�صل مر�ٌس 

مر�س  وهو  مزعجة،  ب�صورة  الفقرية 

ل ومل  خطري الأنه يت�صبب ف املوت اإيِذاُ اأْهميِ

طبقات  بني  عادة  وينت�صر  عالجه،  يتّم 

املجتمع الفقرية.

املخالطة  ب�صبب  املر�س  هذا  وينتقل 

كانت  اإذا  وامل�صرب.  واملاأكل  ال�صكن  ف 

مقاومة االأ�صخا�س �صعيفة.

   ومن اأبرز اأعرا�س مر�س ال�صّل ال�صعال 

ومن  احلرارة.  درجة  وارتفاع  امل�صتمر، 

و�صمي  الرئوي،  ال�صل  ال�صل،  اأنواع  اأ�صهر 

بذلك الأنه ي�صيب الرئة.

على  املري�س  يعر�س  اأن  امل�صتح�صن  ومن 

الدواء  واإعطائه  عليه،  للك�صف  الطبيب 

ومنا�صحة من يخالطونه. وتذيرهم من 

حلماية  املنا�صبة  االإجراءات  اتخاذ  عدم 

اأنف�صهم واأ�صرهم.

َثاِمَنًا:
ْدِرَيباُت فهم المسموع:  تَّ

ْدِريُب )367( : التَّ

الأ�ضئلة: 

ف اأي البالد ينت�صر ال�صل ؟  .1

ينت�صر ال�صّل ف البالد الفقرية.  

ما اأعرا�صه ؟  .2

من اأعرا�س ال�صل احلمى وال�صعال امل�صتمر والتعرق والتعب العام واأمل ال�صدر   

ونق�س الوزن و�صيق التنف�س ونق�س ال�صهية للطعام وغري ذلك.  

ماذا نفعل اإذا خالطنا م�صابًا بال�صل ؟  .3

نذهب اإىل الطبيب ونرى الفحو�صات الالزمة.  

ما اأ�صهر اأنواع ال�صل ؟  .4

من اأ�صهر اأنواع ال�صل: ال�صل الرئوي والعظمى واجللدي.  

ملاذا �صمي ال�صل الرئوي بهذا اال�صم ؟  .5

�صمي ال�صل الرئوي بهذا اال�صم الأنه ي�صيب الرئتني.  
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 اِْمأل الَفَراَغاِت ِباْلَكلمَة الُمَناِسَبة:
ينت�صر مر�س ال�صل ف البالد الفقرية.  .1

بال�صل  م�صابًا  �صخ�صًا  خالطنا  اإذا   .2

نعر�س اأنف�صنا على الطبيب.

من اأ�صهر اأنواع ال�صلِّ ال�صلُّ الرئوي.  .3

ال�صعال  ال�صل  اأعرا�س  اأبرز  من   .4

امل�صتمر.

اإىل  �صخ�س  من  ال�صل  مر�س  ينتقل   .5

�صخ�س اآخر ب�صبب املخالطة.

اإذا  ال�صل  ملري�س  املخالطون  ي�صاب   .6

كانت مقاومتهم �صعيفة.

املجتمع  طبقات  بني  عادة  ال�صلُّ  ينت�صر   .7

الفقرية.

ال�صلُّ مر�ٌس معد.  .8

ْدِريُب )368(: التَّ

 هات مما سمعت صفة للكلمات اآلتية: 
مر�س: مر�س ال�صل من االأمرا�س املعدية.

البالد: ينت�صر املر�س ف البالد الفقرية.

طبقات املجتمع: يكث ال�صل ف طبقات املجتمع الفقرية.

ال�صل: يجب على االإن�صان اأال يخالط مري�س ال�صل الرئوي.

ال�صعال: من اأعرا�س مر�س ال�صل ال�صعال امل�صتمر.

االإجراءات: يجب على ال�صلطات ال�صحية اأن تتخذ االإجراءات ال�صرورية حتى ال ينت�صر املر�س.

ْدِريُب )369(: التَّ
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)أ( أَجب عن اأَلْسئَلِة اآلتيِة: 
كيف تدث االإ�صابة مبر�س ال�صل؟  .1

تدث االإ�صابة مبر�س ال�صل عن طريق العدوى.  

اأين يجد مري�س ال�صل العالج؟  .2

يجد مري�س ال�صل العالج ف امل�صت�صفى.  

كيف تمي نف�صك من االإ�صابة بال�صل؟  .3

بالذهاب اإىل الطبيب عند االإح�صا�س  باالأعرا�س التي نعرفها عن مر�س ال�صل، وقبل ذلك بعدم   

ا�صتخدام اأدوات املري�س.

 )ب( اِْستخدِم الكلماِت اآلتيِة ِفي ُجمٍل توضح معناها: 
يخالط : من يخالط املري�س عليه اأن يحافظ على عدم ا�صتخدام اأدوات مري�س ال�صل.  .1

ينتقل : ينتقل املر�س عن طريق العدوى.   .2

االأعرا�س : هذه االأعرا�س ت�صابه اأعرا�س مر�س املالريا.  .3

اللعاب : افح�س اللعاب اخلا�س باملري�س ف ال�صباح الباكر لتعرف مر�صه.  .4

البلغم : البلغم ب�صاق خملوط باملخاط.  .5

تليل : تليل الدم ي�صاعد ف اكت�صاف كثري من االأمرا�س.  .6

َتاِسَعًا: التقويم:
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ا  َكنَّ َما  ٌة،  ارَّ رَيٌة �صَ َناٌت َخطيِ َوَهي كائيِ  ، الَعنْييِ بيِ ُتَرى  ي ال  تيِ الَّ يَقَة(،  قيِ الدَّ َناتيِ  َيَم )اْلَكائيِ اجَلَراثيِ نُع  مَيْ ْي�صًا 
َ
اأ ْلُد  ، واجليِ يَطةيِ واحَلكِّ الَب�صيِ

. ، وَنْقليِ الَعْدُوى اإيَِلْيهيِ �ْصميِ االإيِْن�صانيِ هيِ اجلراثيَم، مْن دخوليِ جيِ نُع َهذيِ ي مَيْ لَد ُهَو الَّذيِ ، َوَهكَذا فاإيِّن اجليِ ْلديِ ُع َدْفَعَها، َلْوال وُجوُد اجليِ ييِ َن�صَتطيِ

ُة: يَّ ليِ اخيِ َمايُة الدَّ 2- احْليِ

ليَّة ؟ اخيِ َماَيَة الدَّ هيِ احليِ �ْصُم َهذيِ ُد اجْليِ ْيَن َيجيِ
َ
ن اأ ، َفميِ

يِ
َعام ي تدُخُل َمَع الَهَواءيِ والطَّ تيِ  الَّ

يِ
يم ن اجَلَراثيِ ، ميِ لّيةيِ اخيِ َماَيةيِ الدَّ ي�صًا اإيِىَل احليِ

َ
�ْصُم اأ َيْحتاُج اجليِ

)1(  تهدف درو�س هذه الوحدة اإىل: 

1.  تقدمي مو�صوع علمي ي�صهم ف اأثراء معلومات الطالب.

2.  م�صاعدة الطالب على فهم اجل�صم االإن�صان وطرق حمايته ومكوناته وقدراته ومرونته بغر�س ا�صتغاللها مل�صلحة االإن�صان.

3.   تاأكيد اأهمية الريا�صة البدنية لالإن�صان و�صرورة اختيار ما يفيد االإن�صان منها.

4.  متكني الدار�س من االختيار املنا�صب ملكان ممار�صة الريا�صة بعر�س املوا�صفات املتفق عليها للمالعب الريا�صية.   

5.  القدرة على التعرف على العالمات االإعرابية للم�صاف وامل�صاف اإليه.

6.  متكني الطالب من ال�صيطرة على اإعراب امل�صاف وامل�صاف اإليه، وااللتزام باإعراب امل�صاف وامل�صاف اإليه عند النطق.

7.  تزويد الدار�س باملفردات والتعبريات والتاكيب الالزمة للتعبري عن حركات اجل�صم االإن�صان ودور كل ع�صو من اأع�صاء ذلك اجل�صم. 

8.  اإقدار الدار�س على �صبط الفعل امل�صارع بتقدمي تدريبات كافية عنه.

 بت�صرف من االإنتنت.

رة الَوْحَدة الَعا�صيِ

ُة} يا�ضَ {الرِّ

اِن والِع�ْضُرون ْر�ُض الثَّ الدَّ

كيف يحمي االإن�صان نف�صه ؟1 )1( 

ْن  ها االإيِْن�صاُن َنْف�َصه وميِ ُة ُطُرٍق َيْحمييِ بيِ ديِ ُهَناَك عَّ

  :)2(2 رقيِ هيِ الطُّ َهذيِ

ُة: يَّ 1- احَلَماْيُة اخَلارجيِ

َع  الَقواقيِ �صاهدَت  َوَهْل  ؟  رَة  مَّ الَبْحَر  ْزرَت  هُل 

من  وغرَيَها  ر  البحيِ و�َصَرطاَن  داَف  �صْ
َ
واالأ

ي  تيِ الَّ َعَة  ائيِ الريِ َدَفَة  ال�صَّ راأيَت  َوَهل  ؟  املخلوقاتيِ

يها  ميِ وَتَ راَر  �صْ
َ
االأ املخلوقاتيِ  ه  هذيِ َعْن  َنُع  مَتْ

روَرةيِ ؟  عنَد ال�صَّ
ً
ا ْملَجاأ َفَتتَّخَذهيِ

امَلْخلوقاتيِ  هَذهيِ  ليِ  
ُ
اهلل َخَلَقها  َدُفة  ال�صَ هيِ  َهذيِ    

مايةيِ  �ْصبابيِ احليِ
َ
وَب�صَبَبها امْتَلَكْت املخلوقاُت كلَّ اأ

. ْخطاريِ
َ
َن االأ ميِ

ماَية  احليِ اإيِىَل  االإيِْن�صان  حاجَة  فيِ  �َصكَّ  َوال       

ُل َعلَيْها ؟ ْيَن َيْح�صُ
َ
َن اأ ها، َولكْن ميِ اتيِ ذيِ

قيِ َطَبَقٍة  ، عن طرييِ َماَيةيِ ل االإيِْن�صاُن َعَلى احليِ  َيح�صُ

، مَن  �ْصمهيِ ُكلِّ جيِ يُط بيِ ي ُيحيِ ، الِّذيِ لديِ َن اجْليِ يَقٍة ميِ َرقيِ

 . هيِ تيِ قيِ امَلَتاَنةيِ ْرَغَم رَّ ،  َومْيتاُز َهَذا اجْللُد بيِ اخَلارجيِ

االإيِ�صاباتيِ  اجَل�ْصم  ي  اقيِ بيِ عن  َياَبًة  نيِ َل  وَيَتَحمَّ

واحُلروقيِ   ، واخَلْد�سيِ الَقْطع،يِ  ْثَل  ميِ َيَطَة،  اْلَب�صيِ
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َبَة  َة والَق�صَ ييِ َنُف�صَّ َزَة التَّ ْجهيِ
َ
َة واالأ يَّ ميِ ُن الَقَناَة الَه�صْ ي ُتَبطِّ تيِ ةيِ الَّ يَّ اطيِ َيةيِ امْلُخيِ ْغ�صيِ

َ
ن االأ َة ميِ لييِ َماَيُة الّداخيِ �صُم احليِ ُد اجْليِ   َيجيِ

. �ْصميِ اتيِ الُغَباريِ اإيِىَل َخارجيِ اجْليِ ريِ ةيِ َوذَّ ارِّ ، ال�صَّ يميِ َراثيِ ُرٌة َعَلى َدْفعيِ اجْلَ ة قاديِ يَّ َيُة املَُخاطيِ ْغ�صيِ
َ
هيِ االأ َة، َهذيِ الَهَواَئيَّ

ُة: ماَيُة الَعامَّ 3- احليِ

دًة،  َماَيًة َجيِّ  حيِ
يِ
َظام اْلعيِ يٌة بيِ مَّ ، حَمْ �ْصمهيِ ْن جيِ ْجزاٍء ميِ

َ
ُة اأ دَّ نَّ عيِ

َ
َلها االإيِْن�صاَن، اإيِاّل اأ َدَفٍة َيعي�ُس داخيِ  ْوجوديِ �صَ

يِ
ْن َعَدم ْغميِ ميِ الرَّ      بيِ

َقريِّ  ، والَعُموُد الفيِ يِّ ْدريِ َل الَقَف�سيِ ال�صَّ َئَتانيِ داخيِ فها، َفاْلَقْلُب والريِ َوَظائيِ يِ بيِ
َيام َعُلها َقادَرَة َعَلى اْلقيِ اَلَمَة وَتْ ن لها ال�صَّ ُتوؤَمِّ

َهةيِ الُعْلَيا،  َن اجليِ بيِ ميِ ، َخْلَف ُم�ْصَتوى احَلاجيِ مةيِ اجُلْمُجَمةيِ َر، َفاْلَعنْيُ فيِ ُمَقدِّ حاجيِ َ ُذُن حممياٌت  مبيِ
ُ
ُلوُع، َوالَعنْيُ واالأ وال�صُّ

ْنتيمت . فيِ ال�صَّ ْينيِ وْن�صيِ ْتَ ُعْمقيِ �َصَنَتيميِ ، بيِ ها َداَخَل اجُلْمُجَمةيِ ُوُجوديِ ُة، بيِ يَّ ُذُن حْمميِ
ْ
ْفَلى واالأ َهة ال�صُّ ن اجليِ وَعْظميِ اخَلدِّ ميِ

�ْصم  اجْليِ  امَلارِّ بيِ
يِ
م ّيُة الدَّ لَّ كمِّ َتقيِ ة، ليِ يَّ َمويِ َيُة الدَّ ْوعيِ

َ
�ُس االأ قيِ وَتْنَقبيِ َلَعريِ لُّ َفْقُدَنا ليِ َدةيِ يقيِ قيِ الباريِ ديِ فيِ امْلََناطيِ دَّ اْلرَبْ َماَيةيِ �صيِ ْلحيِ      وليِ

اَولٍة الإيِْنَتاجيِ احَلَراَرةيِ  رَك فيِ حُمَ الََّتحُّ اَلُت  الَع�صَ  
َ
َتْبَداأ َكَما  وُع(،  َعام )اجْلُ يٍد من الطَّ َمزيِ اإيِىَل  اَجُة  وَتْزَداَد احْلَ  ، ديِ اْلباريِ

. ْع�َصةيِ الرَّ �ْصُم بيِ اُب اجْليِ فُي�صَ

َعاليِ  ال�صَّ بيِ هيِ احَلاَلَة  َهذيِ �ْصُم  ُم اجليِ ُيَقاويِ ةيِ  يَّ اْلَهوائيِ بةيِ  الَق�صَ اإيِىَل   
يِ
َعام ُدُخوليِ الطَّ َد  ْعنيِ احَلْب�َصةيِ  بيِ االإيِْن�َصاُن  اُب  ُي�صَ نَي  َوحيِ     

َبة.  الَغرييِ
يِ
ْج�َصام

َ
َئَتنْييِ من االأ َماَيَة الرِّ يِ حليِ

ٍظ َلُه. ي َخَلَق االإيِْن�َصاَن َوُهَو َخرْيُ حافيِ  الَّذيِ
ُ
  َف�ُصَبحاَن اهلل
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أَِجْب عن األسئلِة اآلتيِة:
ْنُف�َصَها ؟

َ
لوقاُت اْلَبْحريِ اأ ي خَمْ ميِ َ َتْ بيِ  .1

. ـَدَفةيِ تمي خملوقات البحر اأنف�صها بال�صَّ  

ي االإيِْن�َصاُن َنَف�َصُه ؟ َكْيَف َيْحميِ  .2

يحمي االإن�صان نف�صه عمومًا عن طريق اجللد.   

ْن َيْحتملها ؟
َ
ديِ اأ ْلْجليِ ي مُيكُن ليِ تيِ اَباُت الَّ َما االإيِ�صَ  .3

ل اجللد االإ�صابات الب�صيطة. يتحمَّ  

�ْصميِ االإيِْن�صانيِ ؟ ْن ُدُخوليِ جيِ َنُع اجَلَراثيَم ميِ ي مَيْ َما الَّذيِ  .4

اجللد مينع اجلراثيم من دخول ج�صم االإن�صان.  

يُم ؟ َراثيِ ُبها اجْلَ ي ُت�َصـبِّ تيِ راُر الَّ �صْ
َ
َما االأ  .5

ت�صبِّب اجلراثيم اأ�صرارًا كثرية منها نقل العدوى.   

. هيِ �ْصميِ يِ َة جليِ يَّ ليِ اخيِ َماَيَة الدَّ ُد االإيِْن�صاُن احليِ َكْيَف َيجيِ  .6

يجد االإن�صان احلماية الداخلية جل�صمه من االأغ�صية املخاطية.   

. يِّ �صيِ َنفُّ ةيِ واجَلَهازيِ التَّ يَّ ميِ ْن الَقَناةيِ الَه�صْ َيفُة ُكلٍّ ميِ َما َوظيِ  .7

القناة اله�صمية و�صيلة االإن�صان له�صم طعامه، واجلهاز التنف�صي و�صيلته للتنف�س.   

َتنْييِ ؟ ئيِ ي اْلَقْلَب والرَّ ي َيْحميِ ذيِ َما الِّ  .8

يحمي القلب والرئتني القف�س ال�صدري.  

ْدِرَيباُت التَّ

الً: أسئلُة االستيعاب: َأوَّ

ْدِريُب )370(:  التَّ
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َتْحَتُه  لما  الُمَناِسَبَ  الَمْعَنى  اِختر   
ا َيْأِتي:  َخطُّ ِممَّ

1/ توجد القواقع ف البحر:

اأ. االأ�صماك ال�صغرية  )    (

ب. ال�صفادع الكبرية )     (

َدفات التي تيط مبخلوقات  ج.  ال�صَّ

) البحر )

املحيطة  االأ�صداف  �صاهدت  هل   /2

مبخلوقات البحر ؟

   اأ. اللون االأزرق )    (

       ) ( القوية  الق�صرية  الطبقة  ب. 

ج. اأمواج البحر )    (

َثاِنَيًا: َتْدِرَيباُت المفردات: 

ْدِريُب )371(: التَّ

3/ ف البحر خملوقات رائعة:

) ج. جميلة جدًا ) ب. مفيدة جدًا )     (  اأ. كثرية العدد )    ( 

4/ يجد االإن�صان ملجاأ من االإ�صابات ف جلده:

ج. مكانًا قريبًا )    ( ب. مكانًا وا�صعًا )    (   )    اأ. مكانًا يحميه )

5/ تتمتع حاميات االإن�صان واحليوان بقدر كبري من املتانة:

ج. اجلمال والدقة )    ( ب. ال�صرعة العالية )     (   )   اأ. القوة وال�صدة )

6/ يحمي اجللد االإن�صان عند القطع اأو اخلد�س اأو احلرق ال�صطحي:

ب. اأنواع من االإ�صابات العميقة )    ( اأ. اأنواع من االإ�صابات النادرة )    ( 

) ج. اأنواع من االإ�صابات اخلارجية )

7/ ف االأر�س والبحر واجلو كائنات دقيقة قادرة على اإيِيذاء االإن�صان: 

ج. خملوقات ب�صيطة )    ( ب. خملوقات ب�صرية )    (   )      اأ. خملوقات حية )

8/ يجب الف�صل بني املر�صى واالأ�صحاء خوفًا من انتقال العدوى من املري�س  لالأ�صحاء:

ج. تقدمي الدواء )    (  ) ب.  االإ�صابة باملر�س )      اأ. التعب اجل�صمي )    ( 



98

 



  

  

 

   
        

                                       
                  

          
                    
                            

    
           
                              
                  

                

  
        

     
      

     
      
     
      
   

       

 امأل الفراغ  بكلمة أو عبارة مما يأتي: 
ْع�َصُة  ُن / الرَّ يِّ / اجَلراثيُم  / ُتوؤَمِّ �َصاءيِ املَُخاطيِ الغيِ

ْمَرا�ٌس
َ
ةيِ / َحكِّ /  احَلْب�َصُة /  اأ يَّ َبةيِ الهوائيِ / الَق�صَ

يقيِ  َئةيِ َعن َطريِ اإيِىَل الرِّ ْنفيِ 
َ
َن االأ ُل الَهواء ميِ َي�صيِ  .1

الق�صبة الهوائية.

ى. ْلمُر�صْ واء ليِ املُ�ْصت�صفياُت توؤمن الدَّ  .2

د. دَّ اْلرَبْ َفاعيِ �صيِ ليِ الدِّ ْن َو�صائيِ لٌة ميِ الرع�صة و�َصييِ  .3

ةيِ  يَّ ليِ الداخيِ االإيِ�صاباتيِ  ن  ميِ االإيِن�َصاَن   
ُ
اهلل مي  َيحيِ  .4

ْلَبْطنيِ  ليِ ة  ليَّ اخيِ الدَّ ْجَزاءيِ 
َ
االأ اإيَِحاَطةيِ  قيِ  ييِ َطريِ َعْن 

بـالغ�صاء املخاطي.  

َئة. َنُع ُنُزوَل املاءيِ اإيِىَل الرِّ احلب�صة مَتْ  .5

يَل  �َصبيِ وال  االإيِْن�َصاَن  يُب  ُت�صيِيِ اأمرا�س  َهناَك   .6

ذاء. َواءيِ َواْلغيِ الدَّ َها اإيِالَّ بيِ نِّ َفاءيِ ميِ ل�صِّ ليِ

. يَوانيِ اجلراثيم َخطرية َعَلى َحَياةيِ االإيِْن�َصانيِ واحْلَ  .7

ْلدَك. َة فيِ حك جيِ دواتيِ احَلادَّ
َ
ل االأ ال َت�ْصَتْعميِ  .8

ْدِريُب )372(: التَّ

استخدِم المفرداِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمفيدِة: 
دفع: ا�صتطعنا دفع ال�صيارة اإىل االإمام ب�صعوبة.  .1

كائنات: هناك كائنات ال نراها اإال باملجهر.  .2

�صرر: اجلراثيم ت�صبب �صررًا كبريًا.  .3

َدَفٌة تميها. َدَفٌة: كثري من الكائنات البحرية لها �صَ �صَ  .4

ة باالإن�صان. �صارة: هذه احل�صرات �صارَّ  .5

الرع�صة: الرع�صة من و�صائل الدفاع �صد الربد.  .6

يحمي: يحمي االإن�صان نف�صه من اجلراثيم باجللد.  .7

دقيقة: ف اجل�صم خملوقات دقيقة غري م�صاهدة.  .8

ْدِريُب )373(:  التَّ
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 أكمل الجمل كما في المثال:
)الَبْحَر( املثال: 

رًة ؟ َهْل ُزْرَت اْلَبْحَر مِّ

)اخلرطوم(  /1

هل زرت اخلرطوم مرًة ؟

)الكعبة(  /2

هل زرت الكعبة مرًة ؟

ْدِريُب )374(: التَّ

)اإثيوبيا(  /3

هل زرت اإثيوبيا مرًة ؟

)اإندوني�صيا(  /4

هل زرت اإندوني�صيا مرًة ؟

)جارك(  /5

هل زرت جارك مرًة ؟

)زميلك(  /6

هل زرت زميلك مرًة ؟

)معلمك(  /7

هل زرت معلمك مرًة ؟

)البحر(  /8

هل زرت البحر مرًة ؟
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 أكمِل الجمل كَما ِفي الِمثاِل: 
َماَية( )االإيِن�صانيِ / احليِ املثاُل: 

. َماَيةيِ ال�َصكَّ فيِ َحاجةيِ االإيِْن�صانيِ اإيِىَل احليِ

)الطفل / الرعاية(  -1

ال�صك ف حاجة الطفل اإىل الرعاية

)اجل�صم / النظافة(  -2

ال �صك ف حاجة اجل�صم اإىل النظافة.

راكيِب:  ثاِلَثًا: َتْدِرَيباُت التَّ

ْدِريُب )375(: التَّ

)املري�س / العالج(  -3

ال �صك ف حاجة املري�س اإىل العالج. 

)الطالب / النجاح(  -4

   ال �صك ف حاجة الطالب اإىل النجاح. 

)االأم / امل�صاعدة(  -5

ال �صك ف حاجة االأم اإىل امل�صاعدة. 

)الرجل / العمل(  -6

ال �صك ف حاجة الرجل اإىل العمل. 

)املراأة / التعليم(  -7

ال �صك ف حاجة املراأة اإىل التعليم.

)االإن�صان / احلماية(   -8

ال �صك ف حاجة االإن�صان اإىل احلماية.
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ا َتَحَتُه َخطٌّ   اقرأ الجمل اآلتية ثم عين الَمَضاَف والمضاَف إِليه ِممَّ
مع َبياِن العالمِة اإِلعرابيِة لكلٍّ ِمْنُهَما:

العالمة امل�ضافاجلملة

الإعرابية

العالمة امل�ضاف اإليه

الإعرابية

الك�ضرةالإِْن�َضاِنالك�ضرةَحاَجِةَول �َضكَّ ِف َحاَجة  الإِْن�َضاِن اإَِل احِلَماَيِة.

�ْضَباِب احَلَياِة.
َ
الك�ضرةاحلياةالك�ضرةاأ�ضباب2- ِاْمَتلَكِت املْخُلوقاُت ُكّل اأ

ِد. ْلِ ل الإِْن�َضاَن َعَلى احِلَماَيِة َعْن َطِريق اجْلِ الك�ضرةاجللدالك�ضرةطريق3- َيْح�ضُ

اباِت نيابًة عن باقِي اجل�ضِم. ل الإِ�ضَ الك�ضرةاجل�ضمالك�ضرةباقي4- َهَذا اجللُد يتحمَّ

ْلِد. َرر َلْول ُوجوُد اجْلِ ا َن�ْضَتِطيُع َدْفع ال�ضَّ الك�ضرةال�ضررالفتحةدفع5- َما ُكنَّ

. ْدِريِّ ِئَتاِن داخل الَقَف�صِ ال�ضَّ الك�ضرةالقف�صالفتحةداخل6- اَلْقلُب والرِّ

َراِبَعًا: َتْدِرَيباُت النحو:

ْدِريُب )376(: التَّ
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اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي بعده:  
�ُص  ْنُف�ضِها، ِمْن ُكلِّ َخَطٍر َتَتَعرَّ

َ
َة، َوَجَعَلها قاِدَرًة َعَلى ِحَماَيِة اأ  �ضبحاَنُه وَتَعال الكائناِت احَليَّ

ُ
   َخَلَق اهلل

�ْضكاِل 
َ
ْلَواِن والأ

َ
َحًة لُكلِّ َمْن َيْنُظُر اإَِل َهِذِه امَلْخُلوَقاِت؛ َفاْخِتالُف الأ  َهِذِه احِلَمايَة، وا�ضِ

ُ
َلُه، َوَجَعل اهلل

َدَواِر، وَحياُة 
َ
ْنواِع احِلَماَيِة، واْخِتالُف الأ

َ
نواع احِلَماَيَة، واخِتالُف الِغَذاء َنْوِع ِمْن اأ

َ
 َنْوٌع من اأ

ِ
ْحَجام

َ
والأ

ُكلِّ ِمْنها، وَما َتقوُم ِبِه من َن�َضاٍط، ِحَماَيٌة لَها َوِلَغْيِها.

َر�ُص،  ، وَيْنُمو، َوَيْ ِبيَعة، َفَيْكُبُ ُر ِبا ُيِحيُط ِبه ِمْن َمظاِهِر الطَّ ِه ِمن امَلُْخلوَقاِت، َيَتاأثَّ     والإِْن�َضاُن كَغْيِ

لَها، وْمِنها َما ل َي�ْضَتِطيُع؛  مُّ وَدِة، وَمن َهِذِه امَلظاِهِر َما َي�ضَتِطيُع َتَ وُيجوُع، وِيح�صُّ ِباحَلَراَرِة، والُبُ

َله،  �ُص  َيَتعرَّ َما  َجاَبهِة  ِبُ َنْف�َضه  َوَيحمي  والَبْيِت والغَطاِء،  َواِء  والدَّ واللَِّبا�ِص   
ِ
َعام الطَّ اإَِل  َيْحَتاُج  وُهَو 

وَي�ْضُكُن  الآباَر،  وَيْحِفُر  امَلَزاِرَع،  وُيِقِيُم  �ْضجاَر، 
َ
الأ َوْيَزرُع  ُرَق،  والطُّ واملُ�ضَت�ْضَفَياِت،  البُيوَت،  فُيْن�ِضُئ 

ْعَمال  ِمْن َو�ضاِئِل ِحَمايِة الإِْن�ضاِن ِلَنْف�ِضِه.
َ
ْنَهاِر، وُكلُّ َهِذِه الأ

َ
بالُقْرِب من الأ

َخاِمسًا: َتْدرَيباُت القراءِة:

ْدِريُب )377(:  التَّ
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الأ�سئلة: 

حماية  على  قادرة  املخلوقات  اهلل  جعل  كيف   .1

نف�ضها ؟

قدرة املخلوقات على حماية نف�ضها تظهر ف   

اأحجامها واأ�ضكالها واألوانها.

ما املظاهر التي تدلُّ على تاأثر الإن�ضان با حوله ؟  .2

بالبودة واحلرارة واجلراثيم  الإن�ضان  يتاأثر   

وغي ذلك في�ضاب بالبد  ويتعرق  وير�ص.

اإِلم يحتاج الإن�ضان ليعي�ص ؟  .3

والدواء  واملاأوى  الطعام  اإل  الإن�ضان  يحتاج   

واللبا�ص والهواء ليعي�ص.

ما وظيفة امل�ضت�ضفيات ؟  .4

وظيفة امل�ضت�ضفيات توفي العالج للمر�ضى.  

ملاذا يحتاج الإن�ضان اإل البيت ؟  .5

يحتاج الإن�ضان اإل البيت لأنه يحميه ويحمي اأ�ضرته.  

ماذا تقدم الأ�ضجار لالإن�ضان.  .6

تقدم الأ�ضجار لالإن�ضان البيت والثمر  والظل واملنظر اجلميل.  

ماذا يجد الإن�ضان ف الأنهار؟  .7

يجد الإن�ضان ف الأنهار الطعام والنظافة والنقل وال�ضفر.  

ماذا يفعل الإن�ضان اإذا اأح�صَّ باحلرارة؟  .8

اإذا ح�ص الإن�ضان باحلرارة يبحث عن البودة.   
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الُجَمِل  أََماَم   ) ( العالمَة  ضع   
أََماَم   )×( والعالمَة  الصحيحِة 
ح  وَصحِّ َيْأِتي  ِفيما  الَخَطأ  الُجَمِل 

الَخَطأَ: 
ٍم  حَلْ ِمْن  تُه  ْتَ َما  َيْحِمَي  ْلُد  اجْلِ  .1

.) َوَعْظٍم و�َضْحٍم )

اإِليها   
ُ
َتْلَجاأ خماِبُئ  َدَفاُت  ال�ضَّ  .2

.) ُة ) امَلْخُلوَقاُت اْلَبْحِريَّ

َدِة )×(.  راثيم ُتَرى ِباْلَعْيِ املَُجرَّ 3. اجْلَ

دة. اجلراثيم ل ُترى بالعي املجرَّ

ِمَن  اجِل�ْضَم  ِمي  َتْ راثِيُم  اجْلَ  .4

ت�ضيب  اجلراثيم   .)×( اْلَعْدوى 

اجل�ضم بالعدوى.

احِلَماَيِة  اإَِل  �ْضُم  اجْلِ َيْحَتاُج  ل   .5

اإل  اجل�ضم  يحتاج   .)×( ِة  اِخِليَّ الدَّ

احلماية الداخلية.

اأجزاَءُه  َيْحِمي  الإِْن�َضاِنُّ  �ْضُم  اجْلِ  .6

.) ْخرى )
ُ
ِباأجزاٍء اأ

.) ُب اجِل�ْضَم ) 7. ِقلَُّة الَعَرِق ُتَرطِّ

ِة  َعاُل َيْحِمي اجِل�ْضَم ِمن الَغ�ضَّ 8. ال�ضُّ

.) (

ْدِريُب )378( : التَّ

الِعَباَرِة  أَِو  الَكَلِمَة  أََماِم   ) ( الَعالمِة  ِبوْضِع  َيْأِتي  َما  أَكمْل   
الُمَناِسَبِة: 

ْنُف�ضها: 
َ
ُة َقاِدَرٌة َعَلى ِحَماَيِة اأ 1- اْلكاِئَناُت احَليَّ

(   ب. اإَِبعاِدَها  )    (     ج. اإِْخَفائها  )    ( اأ. امَلحاَفَظِة َعَلْيها )

ْخَطاٍر َكِثَيٍة: 
َ
�ُص لأ 2-َنْحُن َنَتَعرَّ

) اأ. َنْنُظُر   )    (             ب. ُنِحبُّ  )    (            ج. ُنَواِجُه  )

ُنواُع احِلَماَيِة َلَدى امْلَْخُلَوَقاِت: 
َ
ُد اأ 3-َتَتَعدَّ

ِكُن اإِْظَهارها  )    (   ج. َيْنُدُر ُوُجُودَها  )    ( (  ب. ل ُيْ ُع  ) اأ. َتْكُثُ َوَتَتنوَّ

ُر الإِْن�ضاُن ِبا ُيِحيُط ِبِه:  ثَّ
َ
4-َيَتاأ

ا ُيِح�صُّ ِبِه  )    ( ُكُلُه  )    (  ج. ِبَ
ْ
ا َياأ (   ب. ِبَ اأ. ِبا َيْحُدُث َحْولُه  )

ْفِكِي والَعَمِل:  ْخَطاٍر ِبالتَّ
َ
5-ُيَجاِبُه الإِْن�َضاُن َما َيْحُدُث ِمْن اأ

(              ب. َيِجُد  )    (        ج. َيَرى  )    ( اأ. ُيَواِجُه  )

ْدِريُب )379(: التَّ
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اِْستخدِم المفرداِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفَيدٍة: 
الغذاء : الغذاء من �ضرورات احلياة.  .1

الطرق: ل مت�ضي حافيًا ف الطرق ال�ضعبة.  .2

وا�ضحة: هناك اأمثلة وا�ضحة على فوائد الغ�ضاء املخاطي.  .3

الآبار: حفرنا الآبار لنجد ماء ن�ضربه.  .4

نوع : الببغاء نوع من الطيور.  .5

و�ضائل: العمل من و�ضائل النجاح.  .6

ينمو: ينمو الكائن احلي ف البيئة ال�ضاحلة للنمو.  .7

املظاهر: بع�ص املظاهر اجليدة هنا ما يقوم به الطالب من اأعمال للمحافظة على نظافة اجلامعة.  .8

ْدِريُب )380(:  التَّ

 هاِت مفرداِت الجموِع اآلتيِة:
اأنف�ص: نف�ص الكائنات احلية: الكائن احلي 

الأحجام: حجم  املخلوقات: املخلوق  

مظاهر: مظهر اأنواع: نوع   

اجلراثيم: اجلرثومة اأ�ضكال: �ضكل   

ْدِريُب )381(: التَّ
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 أجب عن األسئلة اآلتية كتابًة: 
كيف يحمي الإن�ضان نف�ضه ؟   .1

هناك عدة طرق يحمي بها الإن�ضان نف�ضه   

طريق  عن  لنف�ضه  الإن�ضان  حماية  منها 

واحلماية  ج�ضمه  بكل  يحيط  الذي  اجللد 

الأغ�ضية  طريق  عن  اجلراثيم  من 

املخاطية.

ما الأ�ضرار التي ت�ضببها اجلراثيم ؟  .2

نقل  هي  اجلراثيم  ت�ضببها  التي  الأ�ضرار   

العدوى والأمرا�ص للكائنات احلية.

ما عمل اجلهاز التنف�ضي ؟  .3

يقوم اجلهاز التنف�ضي بنقل الأوك�ضجي للج�ضم.  

ما الذي يحمي الرئتي ؟  .4

القف�ص ال�ضدري.  

ما وظيفة اجللد لالإن�ضان ؟   .5

من  الإن�ضان  ج�ضم  بحماية  اجللد  يقوم   

اخلارج.

َساِدَسًا: َتْدِرَيباُت الِكتابِة: 

ْدِريُب )382(: التَّ

 اكتب ما ُيْمَلى عليك: 
احلماية اخلارجية:

    هل زرت البحر مرة ؟ وهل �ضاهدت القواقع والأ�ضداف 

راأيت  وهل  ؟  املخلوقات  من  وغيها  البحر  و�ضرطان 

َدَفة الرائعة التي متنع عن هذه املخلوقات الأ�ضرار  ال�ضَّ

ْدِريُب )383(: التَّ

 عند ال�ضرورة ؟
ً
وتميها فتتخذها ملجاأ

هذه ال�ضدفة خلقها اهلل لهذه املخلوقات وب�ضببها امتلكت املخلوقات 

كل اأ�ضباب احلماية من الأخطار.

ول �ضك ف حاجة الإن�ضان اإل احلماية ذاتها، ولكن من اأين يح�ضل 

عليها ؟

 يح�ضل الإن�ضان على احلماية، عن طريق طبقة رقيقة من اجللد، 

باملتانة  الذي يحيط بكل ج�ضمه، من اخلارج،  ويتاز هذا اجللد 

رغم رقته. ويتحمل نيابة عن باقي اجل�ضم الإ�ضابات الب�ضيطة، مثل 

القطع، واخلد�ص، واحلروق، الب�ضيطة واحلك، واجللد اأي�ضًا ينع 

بالعي، وهي كائنات  التي ل ترى  الدقيقة(،  اجلراثيم )الكائنات 

وهكذا  اجللد،  وجود  لول  دفعها،  ن�ضتطيع  كنا  ما  �ضارة،  خطية 

فاإن اجللد هو الذي ينع هذه اجلراثيم، من دخول ج�ضم الإن�ضان، 

ونقل العدوى اإليه.
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َمَكِة ِلَنْفِسَها ُمستعينًا بـ:  تكلَّم لدقيقتين، مقارنًا َبْيَن ِحَمايِة اإِلْنَساِن ِلَنْفِسِه، وِحَماَيِة السَّ
َمَكُة َنْف�َضَها وَكَذِلَك الإِْن�َضاُن ؟ مي ال�ضَّ َكْيَف َتْ  .1

.................................................................................

ْخَطاُر َحَياِة الإِْن�َضاِن. 
َ
ْخَطاُر احَلَياِة داِخَل اْلَبْحِر، واأ

َ
اأ  .2

.................................................................................

         )كل كالم �ضحيح له عالقة باملو�ضوع مقبول(

َساِبَعًا: َتْدِرَيباُت الَكالِم:

ْدِريُب )384(:  التَّ
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دًا ُثم أَِجْب   اِْستمْع إَِلى النَّصَّ اآلِتي َجيِّ
ِتي َبْعَدُه: َعِن اأَلْسِئَلِة الَّ

فيها  وتخرج  اجلامعة  ف  در�ص  �ضاب  عامر 

بعد ما در�ص علوم البحار وهو يحب درا�ضة 

البحر  وما به من حياة وخملوقات.

  ف يوم من الأيام، دعا اأ�ضدقاءه لي�ضاهدوا 

ال�ضور التي جمعها، عن حياة ال�ضمك داخل 

من  عجيبة  اأنواعًا  الأ�ضدقاء  �ضاهد  املاء، 

التي  ال�ضخور،  لون  ي�ضبه  نوع  ال�ضمك، هذا 

ي�ضبه  ال�ضمك  وهذا  منها،  بالقرب  يعي�ص 

ُيَغيِّ  �ضمك  وهذا  فيه،  يعي�ص  الذي  الطي 

لونه ح�ضب املكان الذي يجد نف�ضه فيه.

الكبية،  الأ�ضماك  مع  مت�ضي  �ضمكة  وهذه 

ا�ضتمرَّ  طعام،  من  ظهرها  على  ما  وتاأكل 

الأ�ضدقاء ينظرون اإِل هذه ال�ضور، ويعجبون 

من خملوقات اهلل، وقدرتها على احلياة، ف 

كل مكان مع قدرتها على حماية اأنف�ضها.

َثاِمَنًا:
َتْدِرَيباُت فهم المسموع:

ْدِريُب )385(: التَّ

الأ�سئلة: 

اأين در�ص عامر ؟  .1

در�ص عامر ف اجلامعة.   

ماذا در�ص عامر ؟  .2

در�ص عامر علوم البحار.   

ملاذا دعا عامر اأ�ضدقاءه ؟  .3

دعا عامر اأ�ضدقاءه لي�ضاهدوا ال�ضور   

التي جمعها عن حياة ال�ضمك داخل املاء.   

اذكر بع�ص اأنواع ال�ضمك التي راآها الأ�ضدقاء؟  .4

ال�ضخور،   ت�ضبه    
ً
اأ�ضماكا عامر   اأ�ضدقاء  راأى   

واأخرى تتلون ح�ضب املكان الذي 

 اأخرى 
ً
تعي�ص فيه، واأخرى ت�ضبه الطي واأ�ضماكا  

تتلون بلون بيئتها. 

ماذا اأعجب الأ�ضدقاء ؟  .5

اأعجب الأ�ضدقاء جمال خملوقات اهلل وقدرتها وتكيفها مع ما حولها.   

فيها  يعي�ص  اأن  وي�ضتطيع  املختلفة،  البيئات  ف  يعي�ص  الذي  الإن�ضان  ق�ضة  لنا  اذكر   .6

ويواجه الأخطار التي ير بها. ......................................................

ِحيَحِة والَعالمة )×( أََماَم  ( أََماَم العبارة الصَّ ْدِريُب )386(: َضِع الَعالَمِة ) التَّ
ِح الَخَطأَ:  العبارة الخطأ وَصحِّ

.) عامر خبي ف علوم البحار )

.) البحر مليء باملخلوقات العجيبة )

ال�ضمك داخل   عن حياة 
ً
البحر )×( جمع عامر �ضورا الإن�ضان ف  جمع عامر �ضور رحلة 

البحر.

 مفيدة.
ً
 )×( �ضاهد الأ�ضدقاء �ضورا

ً
 مفيدا

ً
مل ي�ضاهد الأ�ضدقاء �ضيئا

.) الأ�ضماك تتكيف مع البحر وبيئاته املختلفة )

.) ( 
ً
الأ�ضماك تاأكل بع�ضها بع�ضا

ال�ضمك طعام عند ال�ضرورة فقط )×( ال�ضمك طعام مفيد.

لي�ص ف الأ�ضماك البية طعام لالإن�ضان )×( ف الأ�ضماك البحرية طعام لالإن�ضان.
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 امأل الفراغ ِبَما ُيناِسُبُه ِفيما َيْأِتي:
1/ ف البحر : اأنواع عديدة من املخلوقات.

اأ. نوع واحد من املخلوقات )    (

ب.اأنواع عديدة من املخلوقات  )   (

ج. اأ�ضماك فقط )    (

2/ ن�ضتفيد من البحر: ف النقل واملوا�ضالت 

وال�ضيد

اأ. ف النقل واملوا�ضالت وال�ضيد )   (

ب. ف بناء ال�ضفن فقط )    (

ج. ف درا�ضة احليوانات فقط )    (

نف�ضها:  البحرية  املخلوقات  تمي   /3

ها   بال�ضباحة اأمام عدوِّ

اأ. باجلري اأمام عدوها )    (

ب. بال�ضباحة اأمام عدوها  )   (

ج. بالهروب من عدوها )   (

ْدِريُب )387(: التَّ

4/ يحب الإن�ضان: التقرب من اأ�ضدقائه وهذا حماية له.

اأ. التقرب من اأ�ضدقائه وهذا حماية له  )   (

ب. البتعاد عن اأ�ضدقائه والبقاء وحده )    (

ج. الأ�ضدقاء الذين يقومون بخدمته فقط )    (

5/ النا�ص يجدون احلماية: ف الطعام وال�ضراب.

اأ. ف الطعام وال�ضراب )     (

ب. ف الطعام املطبوخ فقط )    (

ج.ف ال�ضراب فقط )    (

6/ كل اإن�ضان يحتاج اإل: حماية داخلية وخارجية.

اأ. حماية داخلية وخارجية  )   (  

  ب. حماية داخلية اأحيانًا )    (

ج. حماية خارجية دائمًا )    (
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)اأ(  اأجب عن الأ�ضئلة الآتية:

الأمرا�ص  من  نف�ضه  الإن�ضان  يحمي  كيف   .1

املعدية ؟

يحمي الإن�ضان نف�ضه من الأمرا�ص املعدية   

باتباع تعليمات الطبيب الذي يقابله.

كيف تكون احلماية اخلارجية ؟  .2

تكون احلماية اخلارجية عن طريق الكبار.   

الداخلية  احلماية  الإن�ضان  وجد  كيف   .3

واخلارجية ؟

وجد الإن�ضان احلماية الداخلية واخلارجية   

بقدرة اهلل التي زودته باجللد 

اأجزاء اجل�ضم  والغ�ضاء املخاطي وحفظت   

ف اأماكن بها حماية جيدة.

َتاِسَعًا: التقويم:

ن منها جماًل:  ِعْد ترتيب الكلمات الآتية لتكوِّ
َ
)ب( اأ

َيحِمي / َنْف�َضه / الإِن�ضاُن / َكْيَف ؟   .1

داَف / �َضاَهْدَت / َهل / الَقَواِقَع / و ؟  �ضْ
َ
الأ  .2

ِمي / اجْلِلد / الإِن�ضاَن.  َرِقيقٌة / َطبقٌة / َتْ  .3

َتاُز / ِرِقتِه/ اجِلَلَد.   / َرْغم / َيْ
ُ
َجَعَل / امْلَتاَنِة / بـ / اهلل  .4

َعظيٌم / ِف / ِلْلِجلِد / ِحماَيِة / الإِْن�ضاِن / َدْوٌر.   .5

ُلوَقاِت / اْلَبْحِر / َو / اهلِل / ِف.  اإَِل / اَلبِّ / ُاْنُظْر / خَمْ  .6

الرتتيب: 

كيف يحمي الإن�ضان نف�ضه ؟  .1

هل �ضاهدت الأ�ضداف والقواقع؟  .2

تمي الإن�ضان طبقة رقيقة من اجللد.  .3

رغم رقته جعله اهلل يتاز  باملتانة.  .4

للجلد دور عظيم ف حماية الإن�ضان.  .5

انظر اإل خملوقات اهلل ف الب والبحر.  .6
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ْطفاِلنا 
َ
اأ َمَع  َنْلَعُب  ِحَي  َحتَّى  و 

َ
اأ ِرِب،   امَل�ضْ ُكَرَة  تلعُب  ِحَي  ِبَها  َتُقوم  ِي  التَّ َدِة  املَُعقَّ احَلَرِكاِت  ْرَت ِف  َفكَّ ْهَل 

دواِت َلِعِبهُم اْلَب�ِضيَطِة ؟
َ
َغاِر ِباأ ال�ضِّ

فًة ؟ وِحَي  ارًة ُمَتَوقِّ ْو ِحَي َندْفُع َمَع الآَخِريَن �َضيَّ
َ
ْو َحتَّى َتقْدمِي املُ�َضاَعَدِة مِلَري�ٍص اأ

َ
 وحَي ُن�ْضِرُع ِبَحْمِل �َضْيٍء اأ

ْو َنْحَوها ؟
َ
 َوجنِري َخْلَفها اأ

ِ
نلعُب ُكَرَة الَقَدم

الِت التَِّي  ر ِف الَع�ضَ ِي َنُقوم ِبها، َواأقلُّ ِمْنُهم َمْن ُيفكِّ ركاِت التَّ ُروا ِف َهِذِه احْلَ قُفوَن ِليَفكِّ ا�ِص َيَتوَّ قليٌل من النَّ

ْعَماِل.
َ
رَكْت لأَداِء ِتلَك الأ َتَّ

ُة »،  يَّ َيا�ضِ ْمِريناُت الرِّ ُدها ِحيَنَما َنقوُل  »التَّ ِتي َنْق�ضِ اِبَقِة ِهَي الَّ  اإِنَّ احَلَركاِت التَِّي َنقوُم ِبها ِف احَلالِت ال�ضَّ

ها . نِيها ِمن احَلَركاِت التَِّي َنقوُم ِبَ ـالِتنا َوَهي الفاِئدُة التَِّي جَنْ ِتي َناأِتي ِبَها ِبَتْمريِن َع�ضَ َوَتُقُوم هِذِه احَلَركاُت الَّ

، وِحَي  ِقيِّ ْلِق النَّ ُة َيِجُد ِفيَها الإِْن�ضاُن ُمتعًة واإَِثارًة، َوَيِجُد ِفِيها ال�ضتمَتاَع ِباْلَهَواِء الطَّ يا�ضيَّ ْمِريناُت الرِّ والتَّ

ِة.  ـيَّ حِّ ْحواِلَنا ال�ضِّ
َ

ِن اأ ْج�َضاُمنا َوْيِعَتدل َقَواُمنا وَن�ضعُر ِبَتَح�ضُّ
َ
الُت َحْجمًا وقوًة َفَتْقَوى اأ ُب، َتَزَداُد الَع�ضَ َنَتَدرَّ

ر�س  الّثاِلُث والِع�ْسرون الدَّ

ُة ْمِريَناُت اْلَبَدِنيَّ التَّ
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لًة َي�ضَتِطيُع َتريَكها ُكلُّ اإِن�ضان عاِديِّ ، ِحَي ُيِريُد، َوِهَي  وِبج�ضم الإِْن�ضاِن َحوايَل ) 450( َع�ضَ

ي ُكلِّ اجِل�ْضِم. َتَكاُد ْتَغطِّ

ِكُن ِلالإَِن�ضاِن القياُم ِبها؛ ُهَناَك متريناٌت لْلُعنِق،  ِة التَِّي ُيْ ْمِريناِت الَبَدنيَّ َوُهناَك الَعِديُد ِمن التَّ

ْنِب  اَقْيِ واجْلَ ْكَبِة وال�ضَّ ْهِر، َوَو�َضِط اجِل�ضِم، والرُّ ْدِر، والَبْطِن،والظَّ ْخَرى ِلْلَيِد،  والَكِتِف، وال�ضَّ
َ
واأ

ْر�ِص. ها َلك الدَّ ِتيَ يْعِر�ضُ  الَّ
ِ
�ُضوم ْيِدي، َكَما ُت�َضاَهُد ِف الرُّ

َ
رُجِل والأ

َ
والأ

ْمِريَناِت؟ ْن َتَقوَم ِببْع�ِص َهِذِه التَّ
َ
هل َت�ضَتطيُع اأ

ْوَقاِت املُنا�ِضَبِة 
َ
َداِئها ِف الأ

َ
ِتي ُتَنا�ِضُبُه ، وَيُقوَم باأ ْن َيْختاَر التَّْمريَناِت الَّ

َ
ُكلُّ اإِن�ضاٍن َي�ضتِطيُع اأ

ة، ِلَيُدلََّك َعلَى َذلَك . يَّ يا�ضِ ْمِريَناِت الرِّ َي ِف التَّ �ضِ َحِد املَُتَخ�ضِّ
َ
ن َت�ضَتِعَي باأ

َ
، وعليَك اأ

ٍ
وباْنِتظام
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أَجب عن اأَلسَئلِة اآلتيِة: 
وهي  بها  نقوم  التي  الب�ضيطة  احلركات  ما   .1

مفيدة دون اأن ن�ضعر بفائدتها ؟

كل احلركات التي يقوم بها الإن�ضان حي يوؤدي   .2

عمله العادي اأو حي يالعب طفله اأو  

ب�ضيطة  اأو دفعه حركات  ي�ضاعد ف رفع �ضيء   

ومفيدة للج�ضم.

خالل  تتحرك  التي  الع�ضالت  ف  فكرت  هل   .3

هذه احلركات ؟

ل، مل اأفكر فيها و�ضاأفكر فيها بعد هذا الدر�ص.  

ما فائدة التمرينات الريا�ضية ؟  .4

تقوم التمرينات الريا�ضية بتحريك ع�ضالتنا   

واإك�ضابها القوة واملرونة.

ماذا يجد الإن�ضان ف التمرينات الريا�ضية ؟  .5

يجد فيها متعًة واإثارًة وا�ضتمتاعًا بالهواء الطلق.  

التمرينات  اأداء  عند  للع�ضالت  يحدث  ماذا   .6

الريا�ضية ؟

تزداد الع�ضالت حجمًا وقوة .  

ْد ريَباُت التَّ

الً :  َأسِئَلُة االِستَيعاِب : َأوَّ

ْدِريُب )388(:  التَّ

ما عدد الع�ضالت التي ي�ضتطيع الإن�ضان تريكها ؟  .7

ف عددها )450( ع�ضلة يكن اأن يحركها الإن�ضان ف ج�ضمه.  

ما التمرينات الريا�ضية التي تقوم باأدائها ؟  .8

اأقوم بـ ............................................ )الإجابات �ضتختلف(.  

ما الطريقة ال�ضحيحة لأداء التمرينات الريا�ضية ؟  .9

الطريقة ال�ضحيحة هي اأن يوؤدي كل اإن�ضان التمرينات التي تنا�ضبه بعد ا�ضت�ضارة اأحد املتخ�ض�ضي ف هذه التمرينات.
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ِتي َتْحَتها   اِْخَتِر الُمَضادَّ ِلْلمفرداِت الَّ
َخط فيما َيْأتي :

يقوم الإن�ضان بحركات معقدة حي   .1

يار�ص الريا�ضة. 

اأ – �ضعبة )    (  

) ب – ب�ضيطة )  

ج – كثية )    (  

دفع الرجال �ضيارة كبية لتتحرك.   .2

م )    ( اأ – قدَّ  

) ر ) ب – اأخَّ  

ج – حمل )    (   

هذه ال�ضيارة متوقفة منذ يومي.   .3

اأ – ثابتة )    (  

) ب – متحركة )  

ج – واقفة )    (  

َثاِنَيًا : 
َتْدِرَيباُت المفردات: 

ْدِريُب: )389(: التَّ

اذكر الأعمال ال�ضابقة التي قمت بها قبل الو�ضول اإل اخلرطوم  .4

) ج – الالحقة ) ب – احلا�ضرة )    (  اأ – املا�ضية )    (   

ما فائدة احلركات الريا�ضية ؟  .5

ج – نتيجة )    ( ب – نفع )    (     ) اأ – �ضرر  )  

مار�ص الريا�ضة ومتتع بالهواء النقي :  .6

) ج – امللوَّث ) ب – ال�ضاف )    (  اأ – اجليد )    (    

بالريا�ضة يعتدل قوامنا :  .7

ج – يقوي )    (   ) ب – َيْعَوجُّ ) اأ – يجمل )    (    

بمار�ضة الريا�ضة ن�ضعر بتح�ضن اأحوالنا ال�ضحية :  .8

ج – بكمال)    (  ) ب – ب�ضوء ) اأ – بتقدم )    (    
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امأل الفراغ فيما يأتي بالمفردات المناسبة من المستطيل :
ي – َحَوايَلْ ( ـُد – اإِثاَرٌة – ال�ِضْتَمتاِع – ُتَقوِّ  – َنْق�ضِ

ِ
فُوَن – الَقَوام ) ُمْتعُة – َيَتوقَّ

النا�ص عادة ل يتوقفون عند كثي من الفوائد التي يجدونها ف الريا�ضة .  .1

ف الريا�ضة متعة وراحة .  .2

ي ج�ضم الإن�ضان، ومتالأ الفراغ، وتافظ على ال�ضحة . الريا�ضة تقوِّ  .3

ف ج�ضم الإن�ضان حوايل 450 ع�ضلة قابلة للتحريك .  .4

حي نق�ضد امللعب لبد من التفكي ف ممار�ضة الريا�ضة املنا�ضبة لنا .  .5

ن�ضاهد املباريات الريا�ضية لال�ضتمتاع بالألعاب الريا�ضية .  .6

ف كثي من الألعاب اإثارة جتعلك تتابع املباراة .  .7

كثي من النا�ص يار�ضون الريا�ضة للمحافظة على جمال القوام واعتداله .  .8

ْدِريُب )390(:  التَّ
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 أَْكِمِل الُجَمَل  َكَما ِفي الِمَثاِل: 
امِلثاُل :

َدِة( م : )احَلركاِت / املعقَّ

ِتي َتْقوم ِبها ؟ َدِة الَّ ْرَت ِف احَلَركاِت املَُعقَّ ط : َهل َفكَّ

م : )الأعمال / الكثية(

ط : هل فكرت ف الأعمال الكثية التي تقوم بها ؟  .1

م : )التدريبات / املتعددة(

ط : هل فكرت ف التدريبات املتعددة التي تقوم بها ؟  .2

َراِكيِب: َثاِلَثًا : َتْدِرَيباُت التَّ

ْدِريُب )391(: التَّ

م : )الألعاب / اجلميلة(

ط : هل فكرت ف الألعاب اجلميلة التي تقوم بها؟  .3

م : )الرحالت / امل�ضتمرة(

ط : هل فكرت ف الرحالت امل�ضتمرة التي تقوم بها ؟  .4

م : )املقابالت / العديدة(

ط : هل فكرت ف املقابالت العديدة التي تقوم بها ؟  .5

م : )الأعمال / اجليدة(  

ط : هل فكرت ف الأعمال اجليدة التي تقوم بها ؟  .6



117

  

 



  



  
            

     –     –                                   
                     

       –   –                                  


      –   –                                  


     –   –                                  


       –     –                                  


      –   –                                     


       –   –                                    


       –      –                                   


        –      –                                    


 أََكمِل الُجَمِل َكَما ِفي الِمَثاِل: 
املثال:

ُر – احَلَرَكاِت( )الّنا�ِص – ُيَفكِّ

روا ِف َهِذِه احَلَرَكاِت. ا�ِص َيَتوقُفون ِلُيَفكِّ َقِليٌل من النَّ

)الطالب – ي�ضارك – املباراة( 

َقِليٌل من الطالب يتوقفون لي�ضاركوا ف هذه املباراة.  .1

)الرجال – ي�ضاعد – الظروف(

قليل من الرجال يتوقفون لي�ضاعدوا ف هذه الظروف.  .2

)الآباء – �ضاعد – احلالت(

قليل من الآباء يتوقفون لي�ضاعدوا ف هذه احلالت.  .3

ْدِريُب )392(: التَّ

)املتعلمي – يفكر – الأخطاء( 

قليل من املتعلمي يتوقفون ليفكروا ف هذه الأخطاء.  .4

)العمال – يتعاون – الأوقات( 

قليل من العمال يتوقفون ليتعاونوا ف هذه الأوقات.  .5

)الزوار – يتمتع – املوا�ضم( 

قليل من الزوار يتوقفون ليتمتعوا ف هذه املوا�ضم.  .6

)التالميذ – يتخل�ص – العادات( 

قليل من التالميذ يتوقفون ليتخل�ضوا من هذه العادات.  .7

)النا�ص – يفكر – احلركات(   .14

قليل من النا�ص يتوقفون ليفكروا ف هذه احلركات.  .8
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 اُْضُبْط آخَر الفعِل المضارِع ِبالَحَرَكِة الُمَناِسَبِة :
 العمَل .

َ
ْن يبداأ

َ
َر َقْبَل اأ َطلْبُت ِمْنُه اأن ُيَفكِّ  .1

اِئِد . ْجري لأَتَخلَّ�َص ِمن الَوْزِن الزَّ
َ
ُت اأ

ْ
َبَداأ  .2

. 
ٍ
الِتنا كلَّ َيْوم َن َع�ضَ رِّ لُبدَّ اأن ُنَ  .3

اًء . حَّ بَح اأ�ضِ َنَتي�ُص َحتَّى ُن�ضْ  .4

َف َوزن . َخفِّ
ُ
َجَرْيُت َكْي اأ  .5

ِة . يا�ضَ اَر�َضَة الرِّ لْن اأترَك مُمَ  .6

الِت اجِل�ضِم . ْن نحرَك كلَّ َع�ضَ
َ
يِة َن�ضَتطيُع اأ يا�ضِ ِبالتَّْمريناِت الرِّ  .7

يا�ضيِّ . اديِّ الرِّ َل النَّ ْذَهُب اإِ
َ
ِة، ِلَذا اأ يَّ يا�ضِ َدَواِت الرِّ

َ
لن اأ�ضتطيَع �َضِراَء ُكلِّ الأ  .8

َراِبَعًا: َتْدِرَيباُت النحو: 
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ِتي َبْعَدُه: اِقرأَ النَّصَّ اآلِتي، ُثم أَِجْب َعِن األسئلِة الَّ
نَّ طويِل َيْبُلُغ ِماَئًه 

َ
ِديقي َك�ُضوًل، َقليَل احَلَرَكِة، ُمْنَتِفَخ البْطِن، َيزيُد وزن َعْن َثماِنَي كيُلو ِجرامًا، َمَع اأ َراآَن �ضَ

وَخم�ضَي �َضْنِتيِمْتًا َفَقط، َفَداَر َبْيَننا احِلواُر الآتِي:

ِخي.
َ
ِة، َوَتْنِظيِم ِغذاِئَك . َيا اأ يا�ضِة الَبَدِنيَّ ديِقي : َعَلْيَك ِبالرِّ �ضَ

ِيِة . ِر اْلِغذائَّ  َثالَث َوَجَباٍت َبَها َجِميُع الَعَنا�ضِ
ِ
اأنا : اأَنا اآكُل ِف الَيْوم

 )ُثُلٌث ِلَطَعاِمَك وُثُلٌث ِل�ضراِبَك وُثُلٌث 
ِ
َعام َة الطَّ َقّلْل َكِميَّ  ،

ِ
عام ل كلِّ هذا الطَّ اإِ ْنَت َل�ْضَت ِف َحاَجٍة 

َ
اأ ديقِي :  �ضَ

يِة . ريَناِت اللَِّياَقِة البدنَّ ِلَنَف�ِضَك( َوماِر�ْص مَتْ

باِح وامَل�َضاِء ! َنا َم�ْضُغوٌل ِف ال�ضِّ
َ
ِجُد الَوْقُت املُنا�ِضَب ؟ اأ

َ
ْيَن اأ

َ
اأنا : َواأ

الِة  �ضَ َبْعَد  َيْوِمّيًا  �َضاَعٍة  ِف  ِن�ضْ مِلَُدِة  َمنزِلُكْم  َماَم 
َ
اأ الَِّذي  امَلْيداِن  َحْوَل  واْجِر  َواْم�ِص،  رًا،  ُمَبكِّ ُقْم   : �ضديقي 

ْهَنِياِت، َوَنلَتِقي َبْعَد  اِت والدُّ ياِت والَن�َضِويَّ رَّ كَّ َراواِت واْلَفَواِكِه ِف َطَعاِمَك، َوَقلِّْل ِمَن ال�ضُّ ْكِثْ ِمَن اخل�ضْ
َ
الَفْجِر. واأ

َبَح �َضْكُلَك َمْقُبوًل.  �ضْ
َ
َى َكْيَف اأ ، َو�َضَتَ

ُ
�َضْهٍر اإِْن �َضاَء اهلل

ِتَيَجَة؟! َرى النَّ
َ
ْهُر لأ ِدِيقِي ِفَيما َتُقوُل، .... َمَتى َيْنَتِهي َهَذا ال�ضَّ َفْقُت معك َيا �ضَ اأنا: اتَّ

ْدِرَيباُت القراءِة : َخاِمَسًا: تَّ

ْدِريُب )394(:  التَّ
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على اأي حالة وجد ال�ضديق �ضديقه ؟  .1

وجد ال�ضديق �ضديقه ك�ضوًل، منتفخ البطن، �ضمينًا ل يتحرك.  

كم وزن ال�ضديق ؟ وكم وزنك اأنت اأيها الطالب ؟  .2

وزن ال�ضديق يزيد عن ثماني كيلو جرام،  ووزن ...................  

كيف تعرف الوزن املثايل لالإن�ضان ؟  .3

بعادلة تتلخ�ص ف الطول ناق�ص 100 )طولك مثاًل 150 �ضنتمتًا ينبغي اأن يكون  وزنك 50 كيلو جرام(.  

مب اأو�ضى ال�ضديق �ضديقه ؟  .4

اأو�ضى ال�ضديق �ضديقه بالريا�ضة وتنظيم الغذاء.  

اأين يار�ص ال�ضديق ريا�ضته ؟  .5

يار�ص ال�ضديق ريا�ضته ف ال�ضاحة التي اأمام منزله.  

ما الوقت املنا�ضب الذي يار�ص فيه ال�ضديق ريا�ضته ؟  .6

الوقت املنا�ضب ملمار�ضة ال�ضديق لريا�ضته هو ال�ضباح الباكر.  

ماذا على ال�ضديق اأن يفعل لكي يقلل وزنه ؟  .7

ينظم طعامه، فيكث من الفواكه واخل�ضروات، ويقلل من الن�ضويات  وال�ضكريات والدهنيات، ويار�ص الريا�ضة.  

ما الريا�ضة التي متار�ضها وتافظ عليها ؟  

اأمار�ص ريا�ضة ........الخ.       
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( أََماَم اإِلجابِة الصحيحِة   َضَع الَعالَمَة )
ِح  وَصحِّ الَخَطأَ  اإِلجابِة  أََماَم   )×( والَعالَمَة 

الخطأَ :
.) 1- زيادة الوزن عن املعدل الطبيعي مر�ص )

وممار�ضة  الأكل  بتنظيم  الوزن  ينق�ص   -2

.) الريا�ضة )

الأ�سئلة :

ْدِريُب )395(: التَّ

.) 3- التمرينات الريا�ضية حركات نرن بها ع�ضالتنا )

.) 4- الريا�ضة متعة وجمال )

5- امل�ضي ريا�ضة اأما اجلري فتعب بدون فائدة )×(.امل�ضي ريا�ضة واجلري كذلك ريا�ضة.

6- ف ج�ضم الإن�ضان )600( ع�ضلة ي�ضهل على كل اإن�ضان تريكها )×(.بل 450 ع�ضلة.

.) 7- لكل ع�ضو من اأع�ضاء اجل�ضم ريا�ضة )

8- ل نحتاج اإل اأ�ضخا�ص متخ�ض�ضي ف التمرينات الريا�ضية )×(.بل نحتاج اإل اأ�ضخا�ص متخ�ض�ضي.
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 أَكمل الجمل كما في المثال :
 املثال :

يا�ضِة البدنيِة / َتْنِظيم الغذاِء(  م : )الرِّ

يا�ضِة الَبِدنيِة وَتْنِظِيم الِغَذاِء . ط : َعَلْيَك ِبالرِّ

م : )اجلري �ضباحًا / ممار�ضة ال�ضباحة(

ط : عليك باجلري �ضباحًا وممار�ضة ال�ضتحمام.  .1

م : )اأكل اخل�ضراوات / اجلري �ضباحًا(  

ط : عليك باأكل اخل�ضروات والتمرين �ضباحًا  .2

م : )تنظيم الوجبات / امل�ضي �ضاعتي(  

ط : عليك بتنظيم الوجبات وامل�ضي �ضاعتي.  .3

م : )المتناع عن الدهنيات / تناول الفواكه(  

ْدِريُب )396(: التَّ

ط : عليك بالمتناع من الدهنيات وتناول الفواكه.  .4

م : )مترينات البطن / المتناع عن ال�ضكريات(  

ط : عليك بتمرينات البطن والمتناع عن ال�ضكريات.  .5

م : )الطعام امل�ضلوق / كل اخلبز الأ�ضمر(  

ط : عليك بالطعام امل�ضلوق واأكل اخلبز الأ�ضمر.  .6

م : )اللحوم البي�ضاء / كل الفاكهة الطازجة(  

ط : عليك باللحوم البي�ضاء واأكل الفاكهة الطازجة.  .7

م : )ال�ضمك امل�ضوي / تناول الفواكه(  

ط : عليك باللحوم احلمراء وتناول الفواكه.  .8
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 أجب عن األسئلة اآلتية كتابًة: 
ْن 

َ
اأ ِكُن  ُيْ الَِّتي  ِة  َيا�ضَ الرِّ نواِع 

َ
اأ ْب�َضُط 

َ
اأ 1-َما 

مُتاِر�َضها ؟ 

............................................

اَر�ضَتها ؟ ْيَن َت�ْضَتِطيُع مُمَ
َ
2-اأ

............................................

ْخَرى 
ُ
َواأ اْلِكَباَر  ُتَنا�ِضُب  ات  ِرَيا�ضَ 3-ُهَناَك 

ْذُكُر َما َتْعِرُف ِمْنها ؟ 
ُ
َغاَر اأ ُتَنا�ِضُب ال�ضِّ

............................................

اَر�َضُتَها  مُمَ ِكُن  ُيْ ٌة  يَّ ِرَيا�ضِ ْلَعاٌب 
َ
اأ 4-ُهَناَك 

ِف امْلَاِء َماَذا َتْعِرُف ِمَنها ؟ 

............................................

ِة ؟  اَرَعِة احُلرِّ َيَك ِف املاُلَكَمِة َواملُ�ضَ
َ
5-َما َراأ

...........................................

َساِدَسًا:
 َتْدِريَباُت الكتابة: 

ْدِريُب )397(: التَّ

ْفنا ِبَبْع�ضها. ة َعرِّ ْخَرى َفْرِديَّ
ُ
اِر�ُضَها اجَلَماَعُة َوِريا�ضاٌت اأ اٌت مُتَ 6-ُهَناَك ِريا�ضَ

.........................................

َمال والثِّياَن واخِلَراِف  راِع اجْلِ اِر�ُضَها الإِْن�َضاُن ِبَوا�ِضَطِة احَلَيواَناِت ِك�ضَ ْلعاٌب ُيَ
َ
7-ُهَناَك اأ

ُيك ِفيها ؟ 
ْ
يوِك. َما َراأ والدُّ

........................................

ِة ؟  َيا�ضَ ْنَواِع الرِّ
َ
ُة ِمْن اأ

َ
8-َماَذا مُتاِر�ُص امْلَْراأ

..........................................

)هذه اأ�ضئلة ات�ضالية كل اإجابة �ضحيحة لها �ضلة باملو�ضوع تقبل(   
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 اُكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك:
هل فكرت ف احلركات املعقدة التي تقوم بها حي تلعب كرة امل�ضرب،  اأو حتى حي 

نلعب مع اأطفالنا ال�ضغار باأدوات لعبهم الب�ضيطة ؟ وحي ن�ضرع بحمل �ضيء اأو حتى 

تقدمي امل�ضاعدة ملري�ص اأو حي ندفع مع الآخرين �ضيارة متوقفة وحي نلعب كرة القدم 

وجنري خلفها اأو نحوها .

قليل من النا�ص يتوقفون ليفكروا ف هذه احلركات التي نقوم بها، واأقل منهم من يفكر 

ف الع�ضالت التي تركت لأداء تلك الأعمال .

نقول   حينما  نق�ضدها  التي  هي  ال�ضابقة  احلالت  ف  بها  نقوم  التي  احلركات  اإن   

»التمرينات الريا�ضية » ، وتقوم هذه احلركات التي ناأتي بها بتمرين ع�ضالتنا وهي 

الفائدة التي جننيها من احلركات التي نقوم بها .

ْدِريُب )398(: التَّ
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ْثَنا َعْنها: اَِختْر ِرَياضًة ُتَماِرُسَها َوَحدِّ
ُة ؟ َيا�ضَ َما َهِذِه الرِّ  .1

اِر�ُضها ؟ ْيَن مُتَ
َ
اأ  .2

اِر�ُضها ؟ َمَتى مُتَ  .3

اِر�ُضها ؟ مِلاَذا مُتَ  .4

اِر�ُضَها ؟ �ْضُبوِع مُتَ
ُ
َكْم َيْومًا ِف الأ  .5

 ؟
ٍ
َما َبْرَناجمَك ِلُكلِّ َيْوم  .6

ُة ِمْنَك َكِثيًا ِمَن اْلَوْقِت ؟ يا�ضَ ُخُذ الرِّ
ْ
َهْل َتاأ  .7

)تقبل كل اإجابة �ضحيحة ف مثل هذا التدريب(

َساِبَعًا: َتْدِرَيباُت الكالِم :

ْدِريُب )399(:  التَّ
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دًا ثم أَِجْب َعِن    اسَتِمْع إَِلى النَّصِّ اآلِتي َجيِّ
ِتي َبْعَده: اأَلسئلِة الَّ

ا�ضمي اأحمد عبد الكرمي، اأنا موظف حكومي، 

اأنا  �ضني،  �ضغر  منذ  البدنية  الريا�ضة  اأحب 

اأترك  ل  ولكني  عمري،  من  الثالثي  ف  الآن 

ممار�ضة التمرينات الريا�ضية، لأنني اأجد فيها 

املتعة والراحة وق�ضاء وقت الفراغ .

�ضاعة  ن�ضف  مدة  واأم�ضي  اأجري  ال�ضباح  ف 

ثم  قلياًل  اأ�ضتيح  العمل  من  النتهاء  وبعد 

اأذهب اإل النادي الريا�ضي .

فيه  اأمار�ص  الريا�ضي،  النادي  ف  ع�ضو  اأنا 

التمرينات الريا�ضية اأربعة اأيام ف الأ�ضبوع .

يوم ال�ضبت : اأجري ملدة ن�ضف �ضاعة واأمار�ص 

والعنق  والرجلي  والظهر  البطن  مترينات 

والأيدي .

يوم الثني : األعب كرة ال�ضلة .

يوم الثالثاء : اأ�ضبح ف حو�ص ال�ضباحة .

واأمار�ص  �ضاعة  مدة  اأم�ضي   : الأربعاء  يوم 

التمرينات الأخرى التي اأمار�ضها يوم  ال�ضبت .

وف يوم اخلمي�ص : اأ�ضتيح واأقوم باأداء بع�ص 

واأ�ضدقائي  واأقاربي  اأ�ضرتي  نحو  الواجبات 

وجيان .

واأكمل كل  ال�ضيوف  ا�ضتقبل  يوم اجلمعة:  وف 

واجبات الأ�ضبوع وا�ضتعد لالأ�ضبوع اجلديد .

الأ�سئلة:

اأين يعمل اأحمد ؟  .1

اأحمد موظف حكومي.  

كم عمر اأحمد ؟  .2

َثاِمَنًا:
 َتْدِرَيباُت فهم المسموع :

ْدِريُب ) 400(: التَّ

عمر اأحمد ثالثون عامًا.  

منذ متى يحب اأحمد الريا�ضية البدنية ؟  .3

يحب اأحمد الريا�ضة البدنية منذ �ضغر �ضنه.  

اأين يار�ص اأحمد متريناته الريا�ضة ؟  .4

يار�ص اأحمد متريناته الريا�ضية ف النادي.  

ما ريا�ضته ف يوم الثني ؟  .5

ريا�ضة اأحمد ف يوم الثني هي كرة ال�ضلة.  

اأين ي�ضبح اأحمد ؟  .6

ي�ضبح اأحمد ف حو�ص ال�ضباحة.  

ماذا يعمل اأحمد ف يوم اجلمعة ؟  .7

ف يوم اجلمعة ي�ضتقبل اأحمد �ضيوفه ويكمل واجبات الأ�ضبوع وي�ضتعد   

لالأ�ضبوع اجلديد.

ملاذا يحب اأحمد الريا�ضة ؟  .8

يحب اأحمد الريا�ضة لأنه يجد فيها املتعة والراحة وق�ضاء وقت الفراغ.  
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 أََكمْل َما َيْأِتي باْخِتَياِر الَكِلَمِة الُمَناِسَبِة :
....... اأحمد الريا�ضة منذ �ضغره:   .1

اأ – يكره )    (  

) ب – يحب )  

ج – ي�ضجع )   (  

يار�ص اأحمد الريا�ضة لأنه يجد فيها .......   .2

اأ – التعب ال�ضديد )    (  

) ب – املتعة والراحة )  

ج – البعد عن النا�ص )    (  

لبد من .......... بعد ممار�ضة الريا�ضة:   .3

اأ – اجلري )     (  

) ب – ال�ضتاحة )  

ج – امل�ضي )     (  

هناك مترينات لـ ..........   .4

) اأ – كل ع�ضو من اأع�ضاء اجل�ضم)  

ب – بع�ص اأجراء اجل�ضم فقط )    (  

ج – لأ�ضعف اأجزاء اجل�ضم  )    (  

يكنني اأن اأمار�ص ريا�ضة ال�ضباحة .......  .5

اأ – ف كل مكان  )    (  

) ب– ف حو�ص ال�ضباحة )  

ج – ف البحار والأنهار فقط )    (  

من الأف�ضل زيارة النا�ص ............  .6

اأ – ف كل وقت لياًل ونهارًا  )    (  

) ب – ف اأوقات حمددة وبوعد �ضابق )  

ج – يوم اجلمعة بعد �ضالة اجلمعة )    (  

ْدِريُب )401(: التَّ

اأكمل عمل الأ�ضبوع ف  ............  .7

اأ – نهاية العام )    (  

ب – نهاية كل �ضهر )    (  

) ج – نهاية كل اأ�ضبوع )  

على الإن�ضان اأن يقوم باأداء  ............  .8

) اأ – كل الواجبات نحو اأ�ضرته )  

ب– الواجبات التي ل تكلفه كثيًا )    (  

ج – بع�ص الواجبات نحو اأ�ضرته )    (  
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والعباراِت  الكلماِت  اْسَتْخِدم  )أ( 
اآلتيَة ِفي ُجمٍل مفيدٍة: 

ممار�ضة  ف  فكرت  هل   : فكر   .1

التمرينات الريا�ضية.

تتوقف  ل  الريا�ضة  ممار�ضة  تتوقف:   .2

على ممار�ضتها ف املالعب فقط.  

ال�ضباحة  ممار�ضة  ف  واإثارة:  متعة   .3

متعة واإثارة.

املعقدة: ل تقم باأداء احلركات املعقد   .4

منذ البداية.

ف  ال�ضهلة  احلركات  باأداء  قم  اأداء:   .5

املرة  الأول.

قوام  على  تافظ  الريا�ضة  قوام:   .6

اجل�ضم وجماله.

باأداء بع�ص التمرينات  الب�ضيطة: قم   .7

الب�ضيطة اأوًل.

من  الهدف  الع�ضالت:  مترين   .8

الريا�ضة مترين الع�ضالت لتقويتها. 

َتاِسَعًا: التقويم: 

 )ب( أجب عن األسئلة اآلتية: 
ُلها ؟ ِتي ُتَف�ضِّ ُة الَّ يا�ضَ َما الرِّ  .1

..............................................................................  

يّن مُتاِر�ُضها ؟
َ
اأ  .2

...............................................................................    

َما اْلَوْقُت املُنا�ِضُب مِلُماَر�َضِتها ؟  .3

...............................................................................    

لِة ؟ ِتَك املَُف�ضَّ َماَذا َتقُول عن َفواِئِد ِريا�ضَ  .4

...............................................................................    

ّية ؟ َيا�ضِ ْلعاِب الرِّ
َ
َماَذا ي�ضتفيُد ُم�َضاِهُد الأ  .5

................................................................................   

) مالحظة: كل اإجابة �ضحيحة وف املو�ضوع مقبولة لأن الأ�ضئلة هنا ات�ضالية(
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َواِحِدٍ  ُكلَّ  ُيَنا�ِضُب  ا  َعمَّ ِفْقَرًة  اكتب  َوال�ضباب:  �َضاِء  والنِّ نِّ  ال�ضِّ ِلَكباِر  ِة  َيا�ضَ الرِّ ْنواع 
َ
اأ اأن�َضب  َما  )ج( 

ْن ُذِكُروا؟ مَمَّ

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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ُة َن�َضاٌط ُمِهمٌّ يقوُم ِبِه الإِْن�ضاُن ؛ مِلَا  يا�ضَ الرِّ

ٍة، وكثٌي من  حَّ َيجُد فيِه من راحٍة وُمتعٍة َو�ضِ

َعاُر الَِّذي َيلْقاَك ِف  َي َيِعْرفوَن ال�ضِّ يِّ يا�ضِ الرِّ

ٌة وَجَماٌل » ِلنعَرَف  حَّ ُة �ضِ يا�ضَ كلِّ مكاٍن : » الرِّ

افَظِة الإِْن�َضاِن  َة �َضَبٌب ِف حُمَ َيا�ضَ نَّ الرِّ
َ
ِمْنُه اأ

ِحيَّ  ال�ضِّ اجِل�ْضَم  نَّ 
َ
اأ َكَما   ، ِتِه  حِّ �ضِ َعَلى 

َجِميٌل  ِج�ْضٌم  يا�ضَة،  الرِّ مِلَْن َياِر�ُص  ِليَم  ال�ضَّ

َو الَعُيِب . 
َ
َثٍر للِمَر�ِص اأ

َ
يُّ اأ

َ
ل ُيَرى ِفيَه اأ

ماِكَن 
َ
اأ ِف  مُتاَر�ُص  َهِذِه  اِمنا  يَّ

َ
اأ ِف  ُة  يا�ضَ َوالرَّ

اَحِة  باَحِة ، وال�ضَّ ٍة نذُكُر ِمْنها َحْو�َص ال�ضِّ حمددَّ

ة ، وامللعَب، وامل�ضماَر . يا�ضيَّ الرِّ

ر�ُس الرابُع والِع�سرون الدَّ

ُة يَّ َيا�سِ امَلالِعُب الرِّ

ْن ُيار�َص فيه 
َ
ِحيِّ ، َي�ضتطيُع اأ ِظيِف وال�ضِّ ِقيِّ النَّ باحِة َحْو�ٌص كِبٌي َمليٌء ِبامَلاِء النَّ َوَحْو�َص ال�ضِّ

باَحَة والَغْط�َص وُكَرَة امَلاِء . ِعبوَن ال�ضِّ الالَّ

لْعاَب الُقوَى ِمْثَل الّرْمِي ، واْلَوثِب ، واْلَقْفِز الَعايِل 
َ
عبَون اأ ِة ُياِر�ُص الالَّ يَّ يا�ضَ احِة الرَّ وِف ال�ضَّ

ج�ضاِمِهْم َوَجَماِلَها .
َ
ّحة اأ يُّوَن َعَلى �ضِ يا�ضِ ِة َكْي ُيحاِفُظ الرِّ �ضاَقِة اجِل�ْضِميَّ ْلعاِب الرَّ

َ
، واأ

ِكْل ، َفُيماَر�ُص فيِه ُكَرُة الَقدم اإِْن َكاَن َذا ِم�َضاحٍة كبيٍة. كما  ا املْلَعُب ، َوُهو ُم�ضَتِطيُل ال�ضَّ مَّ
َ
اأ

َقلُّ .
َ
ي�ضِة ِف َملْعٍب ِم�َضاَحُتُه اأ لَِّة ، وُكرَة الرِّ اِئرِة ، وُكَرِة ال�ضَّ مُتار�ِص َمباَرياُت الُكَرِة الطَّ

 ، ْيِ ال�ضَّ ِفيِه �ِضباَقاِت  ِعبوَن  ِلِكْي ُياِر�ُص الالَّ ٌة  امَلْلعِب ُمعدَّ َحْوَل  َداِئِرٌة  َفُهَو  َماُر  امِل�ضْ ما 
َ
َواأ  

ْرَي ُوُركوَب اخَلْيِل . واجْلَ

اُت عاِليًة،  اٌت وَمُدّرَجاٌت، ُتَعدُّ ِبِحْيُث َتكُوُن امِلَن�ضَّ وَلِكلِّ َملعٍب ِمن املالِعِب احَلديَثِة ِمَن�ضَّ

ـُيوِف ، وِلَتِقِدمِي  ًة ِلِكَباِر ال�ضُّ �ضَ �ضَّ َحتَّى ُي�َضاِهَد ُكلَّ َمْن ِف امَلْلَعِب َما َيْجِري ِفيه، وَتكُوُن خُمَ

يا�ضيِة . الَهَدايا واجَلواِئز لْلِمَتَباِريَن ِف املَُناَف�َضاِت الرِّ
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َيْجِري  ِلي�َضاِهُدوا ما  ؛  املُ�ضاِهُدوَن  َفوْقَها  ُيُجَل�ُص  جٌة  ُمَدرَّ اأ�َضْمِنتُيُة  َمَباٍن  َفَهي  َجاُت  املُدرَّ ا  مَّ
َ
اأ

املالِب�ِص  ، ل�ِضْتبْداِل  ِعبَي  لالَّ ُغَرٌف  ْي�ضًا- 
َ
اأ  - احَلديثِة  وِبامَلالِعِب  امَلْلَعِب.  ْنَحاِء 

َ
اأ َجميِع  ِف 

لْلِم�ضوؤُوِلَي.  َومِكاتُب   ، ْلَفاِز  الإَِذاَعِة والتِّ ِللْحُكامَّ واملُِذيعِيَ ِف  ٌة  ، وُغَرٌف َخا�ضَّ  
ِ
وال�ْضِتْحَمام

ِة  ماكِن الَعامَّ
َ
اِت مُتاَر�ُص ِف الأ يا�ضَ ْن َنَذَكَر ِباأنَّ َكثيًا ِمن الرِّ

َ
َوَلْن َنْتَك احَلِديَث ُهَنا ُدوَن اأ

اَجاِت َوغيها .... َوَمْعَنى َهَذا اأنَّه ل ُعْذَر مِلَْن  رَّ َباَحِة وَرُكوِب الدَّ ِة امَل�ْضِي وْاجَلْرِي وال�ضِّ َكرَيا�ضَ

َة .   يا�ضَ اِر�ُص ِفيِه الرِّ ُه مَلْ َيِجد َمْلعبًا ُيَ نِّ
َ
ِة لأ يا�ضَ ْتَنُع عن الرَّ َيِ
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 أجب عن األسئلة اآلتية: 
ملاذا يار�ص الإن�ضان الريا�ضة ؟  .1

يار�ص الإن�ضان الريا�ضة ملا يجد فيها من راحة 

ومتعة و�ضحة.

كيف تكون الريا�ضة » �ضحة وجماًل »  .2

وجتعله  الإن�ضان  �ضحة  على  تافظ  الريا�ضة 

قويًا واجل�ضم الريا�ضي القوي ج�ضم        

جميل لذلك فهي �ضحة وجمال.

التدريبات

الً أسئلة االستيعاب: َأوَّ

ْدِريُب )402(: التَّ

اأيهما تف�ضل ممار�ضة الريا�ضة ف اأماكن حمددة اأم ف اأي مكان اآخر ؟  .3

اأف�ضل ممار�ضة الريا�ضة ف اأماكن خا�ضة / اأف�ضل ممار�ضة الريا�ضة ف اأي مكان.  

ماذا تعرف عن حو�ص ال�ضباحة ؟  .4

حو�ص ال�ضباحة حو�ص كبي مليء باملاء ال�ضحي النقي يار�ص فيه الغط�ص وال�ضباحة   

وكرة املاء وغيها.   

اذكر بع�ص اأنواع  املالعب .  .5

من املالعب ملعب كرة القدم، وملعب كرة ال�ضلة، وملعب الكرة الطائرة .  

ما الفرق بي املن�ضة واملدرج ؟  .6

املن�ضة مكان عاٍل ُيرى منه كل جوانب امللعب، اأما املدرج مكان جلو�ص احلا�ضرين.  

ماذا ف املالعب احلديثة من مرافق اخلدمات ؟  .7

ف املالعب احلديثة غرف لالعبي واحلكام، ومكان لالإذاعة والتلفاز، ومكاتب، وغي ذلك.  

ماذا نفعل اإذا مل جند مالعب معدة ملمار�ضة الريا�ضة ؟  .8

يكن ممار�ضة الريا�ضة ف اأماكن خارج املالعب لذلك نار�ص الريا�ضة ف اأماكن كثية.  
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التي  للكلمات  المرادف  المعنى  هات    
تحتها خط فيما يأتي :

1. الريا�ضة ن�ضاط وعمل: 

اأ . لعب )     (

) ب . حركة )

ج . م�ضي )    (

م�ضابقة  ف  اأ�ضتك  حي  باملتعة  اأح�ص   .2

اجلري:

اأ.   التعب )    ( 

ب.   الك�ضل )    (

) ج.     الراحة )

الن�ضر ف  �ضعار  يرفعون  الريا�ضيي  كل    .3

املباريات.

 ) اأ.  عالمة )

ب. حديث )    ( 

ج. �ضوت )    (

َثاِنَيًا : َتْدِرَيباُت المفردات:

ْدِريُب )403(: التَّ

4. هناك عيب ف هذه ال�ضيارة.

ج.  �ضوء )     (   ) ب. نق�ص ) اأ.  زيادة )    (  

5.  هل تذكر لنا �ضيئًا من الدر�ص املا�ضي ؟

ج ـ  تذاكر  )     ( ب.  تتذكر )    (     ) اأ.  تقول )

6.  املاء النقي منظف ممتاز.

ج. احلار )    ( ب.  البارد )    (    ) اأ.     النظيف )

7. ل ت�ضتطيع الغط�ص ف املاء مدة طويلة.

ج. البقاء )    ( ب.  ال�ضباحة )    (   ) اأ،   الغو�ص )

8.  الر�ضاقة من اأ�ضباب ال�ضحة .

ج. اجلري )    ( ب.  الوثب )    (     ) اأ.  اخلفة )
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تحته  لما  المضاد  المعنى  هات 
خط فيما يأتي :

ف  ال�ضلة  كرة  ريا�ضة  متار�ص   .1

م�ضاحة  من  اأقل  م�ضاحته  ملعب 

ملعب كرة القدم:

) اأ.    اأكث )  

ب.  اأكب )    (  

ج.  اأف�ضل )    (  

لكرة  حديثة  مالعب  لدينا   .2

القدم.

اأ.  جميلة )    (   

ب. جيدة )    (   

) ج.  قدية )  

هذه الدائرة تدور حول امللعب.  .3

اأ.  خلف )    (   

ب. اأمام )    (   

) ج. داخل )  

ْدِريُب )404(: التَّ

املن�ضات عادة عالية وت�ضاهد  من مكان بعيد.  .4

(  ج.  كبية )    ( ب. منخف�ضة ) اأ.  م�ضتطيلة )    (   

هناك غرف خا�ضة لالعبي.  .5

) ج.  عامة ) ب.  رخي�ضة )    (  اأ.  جديدة )    (    

هذا امللعب خم�ض�ص لالعبي الكبار.  .6

ج.  مقفول )    (   ) ب. معمم ) اأ.  حمجوز )    (   

�ضاهدنا جميع املباريات ف التلفاز.  .7

ج.  عديد )    (   ) ب. بع�ص )   )     ( اأ.  كل   

ل متتنع عن ممار�ضة الريا�ضة طوال حياتك.  .8

ج.  تتاأخر )    ( (    ب.  متتثل )    (  اأ.  تتك )  
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 هاِت مفرداِت الُجُموِع اآلتيِة: 
الريا�ضيون : الريا�ضي  .1

اأماكن : مكان  .2

األعاب : لعبة  .3

اأج�ضام : ج�ضم  .4

مباريات : مباراة  .5

�ضباقات : �ضباق  .6

مدرجات : مدرج  .7

8.  من�ضات : من�ضة

ْدِريُب )405(: التَّ

استخدِم المفرداِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمفيدٍة:
ن�ضاط: على كل اإن�ضان اأن يار�ص ن�ضاطًا ريا�ضيًا منا�ضبًا.  .1

جمال: نحب الريا�ضة لأنها تافظ على جمال اأج�ضامنا.  .2

اأثر : للريا�ضة اأثر مهم ف التبية والتعليم.  .3

ال�ضاحة : ال�ضاحة مليئة بالالعبي.  .4

الرمي :  الرمي من ريا�ضات األعاب القوى.  .5

يار�ص : مُتار�ص ال�ضباحة ف حو�ص ال�ضباحة وف البحار والأنهار.  .6

دائرة : امل�ضمار دائر ة حول امللعب.  .7

ي الأج�ضام. ال�ضباحة: ال�ضباحة تقوِّ  .8

ْدِريُب )406( :  التَّ
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  أكمل الجمل كما في المثال :
املثال:

)الريا�ضة(  

ُة َن�ضاٌط ُمِهمٌّ َيقُوم ِبِه الإِْن�ضاُن. يا�ضَ الرِّ

)التعليم(  

التعليم ن�ضاط مهم يقوم به الإن�ضان.  .1

) زيارة الأ�ضدقاء (  

زيارة الأ�ضدقاء ن�ضاط مهم يقوم به الإن�ضان.  .2

) الرحالت (  

الرحالت ن�ضاط مهم يقوم به الإن�ضان.  .3

راكيِب : َثاِلَثا ً:  َتْدِرَيباُت التَّ

ْدِريُب )407(: التَّ

) اجلري (

اجلري ن�ضاط مهم يقوم به الإن�ضان  .4

) ال�ضباحة (

ال�ضباحة ن�ضاط مهم يقوم به الإن�ضان.  .5

) ال�ضالة (

ال�ضالة ن�ضاط مهم يقوم به الإن�ضان.  .6

) ال�ضفر (

ال�ضفر ن�ضاط مهم يقوم به الإن�ضان.  .7

)الريا�ضة (

الريا�ضة ن�ضاط مهم يقوم به الإن�ضان.  .8
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أكمل الجمل كما في المثال :
املثال:

ْلَعاب اْلُقوَى (
َ
َيا�ضيِة / اأ اَحِة الرِّ ) ال�ضَّ

ْلَعاَب الُقوى .
َ
ِعبوَن اأ ِة ياِر�ُص الالَّ يَّ َيا�ضِ اَحِة الرِّ ِف ال�ضِّ

)امللعب الريا�ضي / كرة القدم(

ف امللعب الريا�ضي يار�ص الالعبون كرة القدم.  .1

) حو�ص ال�ضباحة / ال�ضباحة (

ف حو�ص ال�ضباحة يار�ص الالعبون ال�ضباحة.  .2

ْدِريُب )408(:  التَّ

) الطاولة ال�ضغية / لعبة التن�ص(

ف الطاولة ال�ضغية يار�ص الالعبون لعبة التن�ص.  .3

)امل�ضمار / ركوب اخليل (

ف امل�ضمار يار�ص الالعبون ركوب اخليل.  .4

) النيل / التجديف (

ف النيل يار�ص الالعبون ريا�ضة التجديف.  .5

) امليدان / كرة ال�ضلة (

ف امليدان يار�ص الالعبون كرة ال�ضلة.  .6

) القاعة / كرة اليد (

ف القاعة يار�ص الالعبون كرة اليد.  .7
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 أكمل الجمل  كما في المثال :
املثال :

) الريا�ضة / اأماكن (  

ٍة . ددَّ ماِكَن حْمَ
َ
ار�ُص ِف اأ ة ِف اأياِمَنا َهِذِه مُتَ الريا�ضَ

) امل�ضاهدة / قاعات (  

امل�ضاهدة ف اأيامنا هذه متار�ص ف اأماكن حمددة.  .1

) التدريب / ميادين (   

التدريب ف اأيامنا هذه يار�ص ف ميادين حمددة.  .2

) البيع / مواقع (   

البيع ف اأيامنا هذه يار�ص ف مواقع حمددة.  .3

ْدِريُب )409(: التَّ

)ال�ضراء / اأ�ضواق (   

ال�ضراء ف اأيامنا هذه يار�ص ف اأ�ضواق حمددة.  .4

) العالج/  م�ضتو�ضفات (   

العالج ف اأيامنا هذه يار�ص ف م�ضتو�ضفات حمددة.  .5

) الدعوة / بالد (   

الدعوة ف اأيامنا هذه متار�ص ف بالٍد حمددة.  .6

) التعليم / معاهد (   

التعليم ف اأيامنا هذه يار�ص ف معاهد حمددة.  .7

) الريا�ضة / اأماكن (   

الريا�ضة ف اأيامنا هذه متار�ص ف اأماكن حمددة.  .8
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  اقرأ الجمل اآلتية :
ْوٍت َعاٍل ِلْن�َضَمَعَك . 1.  مِلَاَذا ل َتَتكلَُّم ِب�ضَ

ن َن�ْضَمَع حَديثَك ِباللَُّغِة الَعربّيِة .
َ
2.    ُنريُد اأ

خي َكْي َنْعِرَف ُم�ْضَتواَك ؟
َ
َثَنا يا اأ ْن ُتدِّ

َ
ِكُن اأ 3.  َهل ُيْ

َث َكِثيًا . ْن َتَتحدَّ
َ
5.   َلْن َنْطلَب ِمْنَك اأ

َراِبَعًا: َتْدِريَباُت النحو: 

ْدِريُب )410(: التَّ

َة ِفي الجدوِل اآلتي:  الِحِظ الَعباراِت اآلتية واأَلفعال الَّتي َوَرَدْت ِبَها َوالَعالمَة اإِلْعراِبـيَّ

فعاُل م�ضبوقٌة ِباحُلروِفالعبارة التي بها الفعل امل�ضارع
َ
العالمة الإعرابيةالأ

ِلَن�ْضَمَعك

مَع ْن ن�ْضَ
َ
اأ

َكْي َنْعِرَف

َلْن َنْطُلَب

الاَلم

ْن
َ
اأ

َكْي

َلْن

الفتحة

الفتحة

الفتحة

الفتحة

ْدِريُب )411(: التَّ
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اِْمأَل الفراَغ ِفيما َيْأِتي ِبَحْرٍف ِمَن الُحرُوِف اآلتيِة ُثمَّ اْضُبِط الِفْعل َبعْدَه:
ْن ، ِل ، َكْي ، َلْن (

َ
احلروف هي: )َحتَّى  ، اأ

ِيَة . َتعلََّم اللُّغَة العربَّ
َ
ِجْئُت  كي  اأ  .1

علَم الَقِراءَة والِكَتابَة والَكالَم . تَّ
َ
عوَد اإَِل َبَلِدي حتى اأ

َ
لن اأ  .2

وِق . ِريُد ِمْنَك اأن  َتْذَهَب َمِعي اإَِل ال�ضُّ
ْ
اأ  .3

ْدِريُب )412(:  التَّ

ْن ، َلْن / َكْي ، ِل ، مع الأفعاِل الآتيِة ِف ُجمل مفيدة:
َ
  ا�ضتخدْم   اأ

األعب : اأريد اأن األعَب كرة ال�ضلة.  .1

اأ�ضاهد : لن ن�ضاهَد القنوات الف�ضائية التي ل تلتزم بالآداب الإ�ضالمية.  .2

اأمار�ص : ذهبت اإل امللعب كي اأمار�َص ريا�ضتي املف�ضلة.  .3

ِا�ْضَتِ ى : ذهبت اإل ال�ضوق لأ�ضتَي مالب�ص ريا�ضية.   .4

ْدِريُب )413(: التَّ
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األسئلِة  عِن  أَِجْب  ُثمَّ  اآلِتَي  النصَّ  أقرأ   
ِتي َبْعَدُه: الَّ

ِديٌق ّهِذه احلكاَية:  َحكى لَنا �ضَ

َمِة اإِندوِنْي�ضَيا  ُن�َضاِهُد  ِف َمِدينِة َجاَكْرَتا َعا�ضِ

َلُكْم  ْحِكي 
َ
َو�َضاأ  . ِة  يا�ضَ بالرِّ َكبيًا   ِاْهتمامًا 

يٍّ . ِرَبِتي َمْع َمْلَعِب ِرَيا�ضِ جَتْ

بعَد  ُت  ِنْ ِبالُفْنُدِق  َق�ضيَتَها  ليلٍة  ِل  وَّ
َ
اأ ِف 

ـَباِح  ال�ضَّ ِف  ا�ضَتْيَقْظُت  وحيَنما   ، العا�ِضَرِة 

َوحَي  الفْجِر  الِة  ِل�ضَ ُن  يوؤذِّ ن  املوؤذِّ �َضِمْعُت   ،

ِغيًا  �ضَ َم�ْضجدًا  وجدُت  اِفِذَة  النَّ ِمن  َنَظرُت 

ُمْلحقًا ِبالفْندُق .

َخاِمَسًا: َتْدِرَيباُت القراءة:

لَي  ْن �ضلَّيُت ، نَظْرُت اإَِل امل�ضِّ
َ
الِة ، وبْعَد اأ َبعَد ال�ِضْتَعداِد َنزْلُت ِلل�ضَّ

ْبُت ! وْقلُت ِف  يا�ضّيَة ، َفَتَعجَّ َفَوَجْدُت َكَثيًا ِمنُهْم َيْلب�َضُوَن امَلالِب�َص الرِّ

ُهْم ُم�ْضِلُموَن  نَّ
َ
ا َهوؤلِء ِفَرقٌة َجاَءْت لتوؤِّدَي مباراًة ِريا�ضيًة، ولأ َنْف�ِضي ُربَّ

الِة الَفْجِر . َداِء �ضَ
َ
َنَزُلوا لأ

ْوِت  اِت ال�ضَّ واتًا َعاِليًة َتْنَطِلُق من ُمَكبِّ �ضْ
َ

عْدُت اإَِل الُغرَفِة، و�َضِمْعُت اأ �ضَ

اِفذِة ،  اإِيقاعًا ُمْنَتِظمًا َفَنَظْرت ِمَن النَّ ِدُث  رَقامًا ، َوُتْ
َ
اأ ْتُقوُل  َها  وَكاأنَّ

ا�ِص . ْخَمٌة ِمن النَّ ْعداٌد �ضَ
َ
َفوجدُت َخلَف الُفْنُدِق �َضاَحًة وا�ِضَعًة ِبها اأ

ُوِن  ْخَبَ
َ
َفاأ  ، ْيُت 

َ
َراأ َما  َحِقيَقِة  لُت عن 

َ
�َضاأ الإِْفطار  َطَعاَم  َتَناُويِل  ثناء 

َ
اأ

امَلحاَفَظَة  ُيريُد  َمْن  ِلكلِّ  ٌة  �ضَ �ضَّ وخُمَ ِة  يا�ضيَّ الرِّ لعاِب 
َ
ِلالأ �ضاَحٌة  ّنها 

َ
اأ

ِة. َعَلى َلياَقِتِه الَبَدِنيَّ

ْيُت َمالِب�َص وِق ، وا�ْضَتَ  ِف امْلَ�َضاِء َذهبُت اإَِل ال�ضُّ
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ِ
الِة فْجِر اْلَيْوم ًة ُمَنا�ِضَبًة ، وَبْعَد �ضَ ِريا�ضيَّ

ِة  يا�ضيِّ الرِّ احِة  ال�ضَّ اإَِل  َذهبُت   ، التَّايِل 

ق�ضٍم   : ِق�ضمِي  اإَِل  َمًة  ُمَق�ضَّ فوجدتها   ،

فاْخَتُت  َباِب،  ِلل�ضَّ وْق�ِضٍم   ، نِّ  ال�ضِّ ِلِكَباِر 

َ ُمْبتِدئ . ، لأنِّ نِّ الِبداَيَة َمَع ِكباِر ال�ضِّ

َيدَفُع  �ضناِديُق  ِعْت  ُو�ضَ اَحِة  ال�ضَّ ِف 

َح�ْضَب  مواًل 
َ
اأ يا�ضِة  الرِّ مُماِر�ُضو  ِفيها 

ْمَواُل 
َ
الأ َوَهِذِه  ِمْنُهْم  َواِحٍد  ُكلِّ  ا�ْضَتطاَعِة 

َدَواِت 
َ
احِة، و�َضراِء الأ ُرف لإِْعداِد ال�ضَّ ُت�ضْ

بَي . ّية، َوَدْفِع ُمَكافاأة املُدرِّ يا�ضِ الرِّ

الأ�سئلة:
عن اأي مدينة يتحدث �ضاحب هذا املو�ضوع ؟  .1

يتحدث �ضاحب هذا املو�ضوع عن مدينة جاكرتا  باندوني�ضيا.   

اأين كان املتحدث حي �ضاهد ما �ضاهد اأوًل ؟  .2

        كان املتحدث بامل�ضجد.

ما الذي لفت نظره ف امل�ضجد ؟ .  .3

       لفت نظرة اأن كثيًا من امل�ضلي يلب�ضون املالب�ص الريا�ضية.

ماذا قال ف نف�ضه ؟  .4

قال ف نف�ضه: ربا هوؤلء فرقة جاءت لتوؤدي مباراة.  

5.  ماذا عرف بعد ذلك ؟

       عرف اأن من عادة النا�ص ف جاكرتا ممار�ضة الريا�ضة كل �ضباح.

كيف وجد ال�ضاحة ؟  .6

       وجد ال�ضاحة مليئة بمار�ضي الريا�ضة من الكبار وال�ضغار.

من اأين يح�ضل امل�ضوؤولون عن ال�ضاحة على املال الالزم ؟  .7

       كل من ياأتي لل�ضاحة يدفع ما ي�ضتطيع دفعه فيجتمع لديهم مال ينفقونه ف حاجاتهم الريا�ضية.

هل لديك جترية م�ضابهة ؟   اأين   ؟ ما هي ؟  .8

        نعم يل جتربة م�ضابهة / ل لي�ص لدي جتربة م�ضابهة ...........
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ْكِملَة الُمَناِسَبَة ِفيَما َيْأِتي َبوْضِع   اِْخَتْر التَّ
 :) الَعالَمة )

1-نزلت لل�ضالة: 

اأ. فامل�ضجد فوق �ضكني )    (

) ب. فامل�ضجد اأ�ضفل العمارة )

ج. فامل�ضجد قريب من بيتي )    (.

2-وقلت لنف�ضي: 

اأ. يا بنتي ل تتاأخري كثيًا )    (

) ب. َعَليَّ اأن انتظر قلياًل )

ج. اأنتم على حق )    (.

3-�ضعدت اإل الغرفة: 

) اأ. على ال�ضلم )

ب. بالأيدي )    (

ج. نازل ب�ضرعة )    (

4-�ضاألْت عن حقيقة ما راأْت: 

) اأ. لأنها ل تعرف �ضيئًا )

ب. لأتي ل اأعرف عنها �ضيئًا )   (

ج. لأتي نائم )    (

5- اختت البداية مع كبار ال�ضن: 

) اأ. لأنهم اأول بالحتام )

ب. لأنهم اأ�ضغر مني )     (

ج. لأنني ل احتامهم )    (

6-�ضمعت اأ�ضواتًا عالية  ؟

) اأ. تاأتي من اخلارج )

ب. ت�ضدر مني )    (

ج. لأعرف مكانها )    (

ْدِريُب )415(: التَّ

7-ذهبت اإل ال�ضاحة الريا�ضية: 

) اأ. ل مترن )

ب. لأنام قلياًل )     (

ج. لأ�ضل ب�ضرعة )     (

8-ف ال�ضاحة الريا�ضية �ضناديق يدفع فيها النا�ص اأمواًل :

اأ. للفقراء وامل�ضاكي )    (

 ب. لكبار ال�ضن )    (

) ج. ل�ضراء الأدوات الريا�ضية )
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ٍة : استخدم ما يأتي ِفي جمل تامَّ
1. اهتمام كبي: هناك اهتمام كبي بالريا�ضة ف كل اأنحاء العامل.

2. اأول ليلة: هذه اأول ليلة يل هنا.

3. املالب�ص الريا�ضية: املالب�ص الريا�ضية متوفرة ف الأ�ضواق.

4. تعجبت من: تعجبت من هوؤلء الالعبي كبار ال�ضن.

5. اأعداد �ضخمة: هناك اأعداد �ضخمة من الالعبي بامليدان.

طة. 6. �ضاحة الألعاب الريا�ضية: �ضاحة الألعاب الريا�ضية وا�ضعة وخمطَّ

7. مق�ضمة اإل ق�ضمي: هذه ال�ضاحة مق�ضمة اإل ق�ضمي.

8. ممار�ضو الريا�ضة: جاء ممار�ضو الريا�ضة من كل اأنحاء املدينة.

ْدِريُب )416( التَّ
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 ِصْف َمْلَعبًا ِرياضّيًا َشاَهْدَتُه أََو َمارْسَت 
ِفيِه الرَِّياَضَة ُمْسَتِعينًا ِباأَلْسِئَلِة اآلتية: 
أربِع  َعْن  َيِقلُّ  ال  ِفَيَما  إِجاَبَتَك  اكتب  ُثِم 

ِفْقَراٍت:
ْيَن موِقُع امَلْلَعِب ؟

َ
اأ

يا�ضُة الَِّتي متاَر�ُص ِفيِه ؟ َما الرِّ

َمْن ُياِر�ُضها ؟

ُة ؟ يا�ضَ َمَتى مُتاَر�ُص ِفيِه الرِّ

اَءُته...... الخ ؟ ُتُه واإِ�ضَ يَّ ر�ضِ
َ
ُه واأ َكْيَف طوُلُه وعْر�ضُ

ِة ؟ يَّ يا�ضِ دواِت الرِّ
َ
ْجِهَزِة والأ

َ
َماَذا ِفيه ِمن الأ

ٌز ِلْلعَمِل َلْياًل وَنهارًا ؟ هَّ هل َهَو جُمَ

يَّ ُمفيٌد ؟ يا�ضِ نَّ َهَذا املَْلَعَب الرِّ
َ
مِلَاذا َتَرى اأ

َساِدَسًا: َتْدِرَيباُت الِكَتاَبِة :

ْدِريُب )417(: التَّ

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     

......................................................................................     
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 اكتب ما ُيْمَلى َعلَيْك: 
 . بالريا�ضة  كبيًا   اهتمامًا  ن�ضاهد  اإندوني�ضيا   عا�ضمة  جاكرتا  مدينة  ف 

و�ضاأحكي لكم جتربتي مع ملعب ريا�ضي .

ف اأول ليلة ق�ضيتها بالفندق نت بعد العا�ضرة ، وحينما ا�ضتيقظت ف ال�ضباح ، 

�ضمعت املوؤذن يوؤذن ل�ضالة الفجر وحي نظرت من النافدة وجدت م�ضجدًا 

�ضغيًا ملحقًا بالفندق .

بعد ال�ضتعداد نزلت لل�ضالة ، وبعد اأن �ضليت ، نظرت اإل امل�ضلي فوجدت 

كثيًا منهم يلب�ضون املالب�ص الريا�ضية ، فتعجبت ! وقلت ف نف�ضي ربا هوؤلء 

فرقة جاءت لتوؤدي مباراة ريا�ضية .

ْدِريُب )418(: التَّ
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 َتكلْم عن ملعٍب رياضيٍّ ِفي بلدَك ُمستعينًا باأَلْسئِلة اآلِتيِة:
ة ِف بَلِدَك ؟ �َضَهُر امَلالِعِب الريا�ضيَّ

َ
ما اأ

ُم فيه ؟ َيا�ضات الَِّتي تقدَّ ما الرِّ

ق�ضاُم املوجودُة ِبه.
َ
ما الأ

ان اأم ِبالِقيَمِة ؟ ا�ُص ؛ ِباملجَّ َكْيَف َيْدُخُلُه النَّ

ا�ِص يتَّ�ِضُع امْلَْلَعُب ؟ ِلْكم ِمن النَّ

ْجِريْت ِفيِه ؟
ُ
ِتي اأ �ْضهُر املَُبارياِت الَّ

َ
ما اأ

مِلَْن ْيتبُع َهَذا امَلْلعُب .

ملحوظة: )كل اإجابة معقولة مقبولة اإذا كانت اللغة �ضليمة(.   

َساِبَعًا: َتْدِرَيباُت الكالِم:

ْدِريُب )419(: التَّ
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حًا :  ثنا َعن َمْيداٍن ِفي َبَلِدَك َمْفتوٍح أَماَم َكلِّ النَّاِس ُمَوضِّ   حدِّ
1. ا�ْضَمُه  ---------------------------------------------

2. مْوِقَعُه ---------------------------------------------

3. ِم�َضاَحَتُه -------------------------------------------

ْن�ِضَطٍة ------------------------------
َ
م ِفيِه ِمن ْخِدَماٍت واأ 4. َما ُيَقدَّ

ْعَجَبَك ِفيِه ---------------------------------------
َ
5. َما اأ

َة ِمْثِل َهَذا امَلْيداِن ِف ُكلَّ بَلٍد---------------------------- َهِميَّ
َ
6. اأ

)ملحوظة: كل اإجابة معقولة مقبولة اإذا كانت اللغة �ضليمة(   

ْدِريُب )420(: التَّ



149

  

 



  

 

     

   
            


               

   
              

       
           

       
             

       
        

       
                    

       
             

       
             

       

 ا�ضتمع اإل الن�ص الآتي جيدًا ثم اأجب عن الأ�ضئلة 

التي بعده :

ال�ضاحات  اإل  تفتقر  واملدن  القرى  من  كثي 

وال�ضغار  الكبار  فيها  يار�ص  التي  وامليادين 

ريا�ضاتهم املنا�ضبة. وتزداد احلاجة اإل ال�ضاحات 

وال�ضبب ف  املدن  - ف  ب�ضفة خا�ضة   - وامليادين 

وعدم  – وتال�ضقها  فيها  البيوت  هو كثة   ، ذلك 

الوا�ضعة  ال�ضوارع  ف  ممثلة  بينها  فوا�ضل  وجود 

ا�ضتخدامها  يكن  التي   ، وامليادين  وال�ضاحات 

لأغرا�ص عديدة كالألعاب الريا�ضية والجتماعات 

واحتفالت العيد وغيها .

ولذلك يلعب الأطفال ف ال�ضوارع ال�ضيقة ويجل�ص 

ال�ضكان ف  ال�ضوارع  ال�ضيقة  مما ي�ضبب اإزعاجًا 

�ضديدًا ل�ضكان تلك املدن .

َثاِمَنًا: َتْدِرَيباُت فهم المسموع:

ْدِريُب )421(: التَّ

الأ�سئلة:

اإل اأي �ضيء تتاج كثي من القرى واملدن ؟  .1

        تتاج كثي من القرى واملدن اإل ال�ضاحات وامليادين الريا�ضية.

ما �ضبب عدم وجود ال�ضاحات وامليادين ؟  .2

       كثة البيوت وتال�ضقها دون فوا�ضل بينها.

ما فوائد ال�ضاحات وامليادين ؟  .3

       لها فوائد كثية منها ممار�ضة الألعاب والجتماعات والحتفالت.

اأين يلعب اأطفال هذه املدن والقرى ؟  .4

        يلعبون ف ال�ضوارع ال�ضيفة .

اأين يلتقي الكبار؟  .5

       اأمام البيوت يلتقي الكبار وف ال�ضوارع ال�ضيقة.

6.  كيف جتد ال�ضوارع ف املدن والقرى ؟

ب اإزعاجًا لل�ضكان.        ال�ضوارع �ضيقة وغي نظيفة، ومتار�ص فيها الألعاب، وت�ضبِّ

كيف نتخل�ص من هذا الإزعاج ؟  .7

       نتخل�ص من هذا الإزعاج بتخطيط املدن والقرى مع ترك م�ضاحات وا�ضعة للمالعب. 

اأين يلتقي ال�ضباب والكبار ف بلدك ؟  .8

       يلتقي ال�ضباب والكبار ف بلدي ................................................
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ِبما  اآلتية  والجمِل  العباراِت  أَكمل 
ُيَناِسُبها:

ال�ضوارع ال�ضيقة -----  .1

          )√( احلركة.  على  ت�ضاعد  ل  )اأ(   

)ب( ت�ضاعد على احلركة. )    (

)ج( مفيدة لل�ضحة. )    (  

يجب توفي ------ باملدن والقرى.  .2

)اأ( ال�ضاحات فقط. )    (  

)ب( امليادين الوا�ضعة. )    (  

)ج( ال�ضاحات وامليادين. )√(  

ن�ضتخدم ال�ضاحات وامليادين ------  .3

)اأ( للتفريق بي النا�ص. )    (  

)ب( جلمع النا�ص ف العطالت. )    (  

)ج( لتقدمي اخلدمات للنا�ص. )√(  

يلعب الأطفال ف ال�ضوارع -----:-  .4

وامليادين  ال�ضاحات  يجدون  حي  )اأ(   

املنا�ضبة )    (

وامليادين  ال�ضاحات  يجدون  ل  )ب(حي   

املنا�ضبة. )√(     )ج(حي ينام الكبار. )    (

ت�ضلح امليادين------  .5

)اأ(لل�ضكن )     (    )ب(للعب الكرة فقط. )    (     

)ج(ل�ضتخدامها لأغرا�ص عديدة. )√(

مالعب ال�ضوارع ----   .6

)اأ(تعطي ال�ضغار فر�ضة للتدريب. )√(  

)ب(يجب اإيقافها)     (  

)ج(مهمة جدًا)    (  

ْدِريُب )422(:  التَّ

امللعب الريا�ضي ----  .7

ال�ضباب  عند  الفراغ  وقت  ملء  على  )اأ(ي�ضاعد   

)√(

)ب(ي�ضاعد على زيادة الإزعاج )    (  

)ج( يزيد من الأمرا�ص)    (  

 ----- تتاج القرى واملدن اإل   .8

)اأ(ال�ضاحات وامليادين الكبية  )√(  

)ب(ال�ضاحات وامليادين ال�ضغية)    (  

)ج(ال�ضاحات وامليادين املنا�ضبة )    (  
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)أ( أجب عن األسئلة اآلتية : 
ِة ِف بلِدَك  ؟ �ْضَهر املالعب الريا�ضيَّ

َ
َما اأ

..........................................    

م فيِه ؟ ما الريا�ضاُت الَِّتي َتقدَّ

..........................................    

ما الأق�ضاُم املوجوُدة ِبِه ؟ 

..........................................    

ا�ُص؛ ِباملجاِن اأم بالقيمِة ؟  َكْيَف يدخُلُه النَّ

..........................................    

ِلَكْم ِمَن الَّنا�ِص َيتَّ�ِضُع امَلْلَعُب ؟ 

..........................................    

َتاِسَعًا: التقويم : 

) مالحظة: كل إجابة صحيحة وفي الموضوع مقبولة ألن األسئلة هنا اتصالية(
 )ب( هاَت مفرداِت اجلموِع الآتية : 

الريا�ضيون : الريا�ضي

اأماكن : مكان

األعاب : لعبة

اأج�ضام : ج�ضم

مباريات : مباراة

�ضباقات : �ضباق

مدرجات : مدرج

ات : من�ضة من�ضّ



152





  

  

 

            

    
    

     
     
      
     

         
          

 املفرداِت الآتيَة ِف ُجَمٍل ُمفيدٍة ِمْن اإِن�ضاِئك : 
ِ
)ج( ا�ضتخدم

ن�ضاط: هل هو ن�ضاط جديد ؟  .1

جمال: الريا�ضة جمال و�ضحة.  .2

يار�ص: اأين يار�ص الالعب ريا�ضته ؟  .3

اأثر: هل لذلك اأثر حميد ؟    .4

دائرة: هذه الدائرة وا�ضعة.  .5

ال�ضاحة: هذه ال�ضاحة جديدة.  .6

ال�ضتحمام: ال�ضتحمام باملاء البارد ين�ضط اجل�ضم.       .7

الّرمي: الرمي يقوي الع�ضالت.      .8
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د بن عبِد اهلل )ص()1( ُمَحمَّ
َلِب . َيْنَتِمي  َهو حممُد ْبُن عبِد اهلِل بن َعْبِد املُطَّ

ِه  مِّ
ُ
اإَِل َقِبيِلِة ُقَرْي�ٍص ، َماَت واْلُدِه وُهَو ِف َبْطِن اأ

ِه عبُد  ،  ُوِلَد ِبكَة عاَم 571 ِللِميالِد َفَتَولَّ َجدُّ

ُه  جدًّ ُتُوفِّ  ومَلا  ؛  ِبه  والِعَناَيَة   ، ِرعاَيَتُه  لِب  املُطَّ

ِبي َطاِلٍب .
َ
ِه اأ ِلِب ِاْنتَقَل اإَِل ِرَعاَيِة عمِّ عبُد املُطَّ

َة ،  ِه ِف َمكِّ اٌط ِبِعناَيِة َعمِّ ٌد r َوَهَو حُمَ مَّ  حُمَ
َ

َن�َضاأ

ْهِل 
َ
ْقراِنِه ِمْن اأ

َ
ُثمَّ َعِمَل ِف ِمهَنٍة َم�ْضهَورٍة َبْيَ اأ

 
ِ
ام ْعُي ، ُثمَّ َعِمَل ِبالتِّجاِرِة بي ال�ضَّ َة وِهَي الرَّ َمكَّ

َفاُتُه احَلِميَدُة،  ِة َظَهَرْت �ضِ َة ، َوِف ِتْلَك الَفْتَ َومكَّ

ا�ِص. ِمِي َبَي النَّ
َ
اِدِق الأ َبَح ُيعَرُف بال�ضَّ �ضْ

َ
َفاأ

 ، َعاِدّيًا  اإِْن�ضانًا  الُم  ال�ضَّ علْيِه  حمّمٌد  يكْن  مَلْ 

َلعَمٍل   
ُ
ُه اهلل عدَّ

َ
اأ  ، اإِْن�ضانًا َغْيَ َعاِديٍّ َكاَن  ا  واإِنِّ

ِف  ْفِكِي،  والتَّ املاُلَحَظِة  َداِئَم  َفكاَن  َكِبٍي، 

َاْلَوْحَدُة احْلاِدَيَة َع�ْضَرَة

ٌة اٌت اإِ�ْسالِميَّ يَّ �َسْخ�سِ

ر�ُس اخلاِم�ُس والِع�ْسرون الدَّ

َة، َوِف َطرَيقِة ِعبادِتِهْم، َوُمالَحَظة َما َخَلَق اهلِل من امَلْخُلوَقاِت . ْهُل َمكَّ
َ
ِتي َيُقوم ِبَها اأ ْعماِل الَّ

َ
الأ

 ،
ِ
َنام �ضْ

َ
اًل ِف ْخلِق اهلِل ، َوْمبَتعدًا َعْن ِعَبادِة الأ رًا ومَتاأمِّ ي الَوْقَت ُمَفكِّ ا�َص، وَيْق�ضِ الُم ُيْعَتِزُل النَّ مٌد عليِه ال�ضَّ  حُمَّ

َ
َبَداأ

َر  َنا ِبقاِرٍئ ، َوَتْكرَّ
َ
�ُضوُل {�ص}  : َما اأ ، َفَقاَل الرَّ

َ
ْن يْقراأ

َ
َمَرُه ِباأ

َ
 َنَزَل َعَلْيِه ِجْبيُل ، واأ

ٍ
َة. وذاَت يْوم ْهُل مكَّ

َ
التَِّي َكاَن ْيْعُبُدَها اأ

 َوَربَُّك 
ْ
َك الَّذِي َخَلق ، َخَلَق الإِْن�َضاَن ِمْن َعَلٍق ، ِاْقَراأ  ِبا�ْضِم َربِّ

ْ
يُل : ) ِاقَراأ اِلثِة َقاَل ِجْبِ ِة الثَّ َتْيِ . َوِف امَلرَّ َلُب والّردُّ َمرَّ الطَّ

ِي َعلََّم ِباْلَقلِم ، َعَلمَّ الإِْن�َضاَن َما مْل َيَعلْم (. ْكَرُم ، الذَّ
َ
الأ

األهداف:
تهدف هذه الوحدة إلى:

1. تقدمي عن شخصيات إسالمية تعتبر قدوة محمد بن عبد اهلل ومارية القبطية وابن سينا لها مكانتها في تاريخ اإلسالم الديني 
واالجتماعي والعلمي.

2. تدريب الطالب على فهم النص املروء فهماً سليماً والتأثر بأفكاره وآرائه ومواقفه والتآسي بها وجعلها قدوة.
3. تقدمي بعض املفردات ذات الصلة باملوضوع بقصد فهمها ، والتعرف عليها ، والقدرة على استخدامها.

4. تدريب الطالب على تطبيق أمناط من التراكيب.
5. تعزيز معرفة الطالب باجلملة ومكوناتها.
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ا�ِص  َل النَّ َقاِرِبِه ، ُثمَّ اإِ
َ
ْهِلِه ، َواأ

َ
ٍد {�ص} اإَِل اأ مَّ َوِبَذِلَك َبَداأْت ِر�َضالُة حُمَ

ا�ُص   َوَنَظاَمُه ، َفَعرَف النَّ
ِ
ْركاَن الإِ�ضالم

َ
دًا اأ مَّ  اْلَوْحُي ُيَعلُِّم حُمَ

َ
َجِميعاً، َوَبداأ

ْكَمَة  �ضوِل الَكرمِيِ ِدينًا َجديدًا َيْدُعو اإَِل �َضِبيِل اهلِل ِباحْلِ ِمْن ِخالِل َهَذا الرَّ

ْح�َضُن .
َ
َوامَلْوِعَظة احَل�َضَنِة َوِباجِلَداِل ِبالَِّتي َهِي اأ

الُم ِجهادًا َح�َضنًا َحتَّى اْنَت�َضَر الإِ�ْضالُم الَيْوَم  �ضوُل عليه ال�ضَّ َوْقد َجاهَد الرَّ

ْنيا . اِت الدُّ ِف ُكلِّ َقارَّ

َنِة احَلاِدَيَة َع�ْضَرَة ِمن اْلِهْجَرِة وُهَو  َ َر�ضوُل اهلِل {�ص}  ِف ال�ضَّ َوَقْد ُتُوفِّ

َي ِمْن ُعْمِرِه . تِّ اِلَثة وال�ضِّ ِف الثَّ

َيِة ،  َماوَّ ياناِت ال�ضَّ اَرْيِن ِللُم�ْضِلمَي ِباآخِر الدِّ  اخلْيَ ِف الدَّ
ُ
َوَهَكَذا َكَتَب اهلل

َحاِديَث .
َ
�ُضوِل r ِمن اأ ا ُرِوَي ِعِن الرَّ ْنَزَل ِمن َقْراآٍن، وِبَ

َ
َوَبا اأ
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أَْجَب عن األسئلِة اآلتيِة :
ـالُة  ال�ضَّ َعَلْيِه  اهلِل  عبِد  بن  د  حممُّ ُولَد  ْيَن 

َ
اأ  .1

ـالُم ؟ وال�ضَّ

ولد حممد عليه ال�ضالة وال�ضالم بكة املكرمة.  

ما ا�ْضُم َقِبَيلِتِه ؟  .2

قبيلته هي قري�ص.   

َ َواُلِدُه ؟ َمَتى ُتُوفِّ  .3

توف والده قبل مولد حممد عليه ال�ضالم.  

َمْن تولَّ ِرعاَيَتُه َبْعَد وَفاِة َوالِدِه ؟  .4

تول رعايته جده عبد املطلب وبعد وفاته عمه   

اأبو طالب.

ا�ِص ؟ مِب ُعِرَف َبْيَ النَّ  .5

عرف بي النا�ص بال�ضادق الأمي.  

ْدِرَيباُت  التَّ

الً: أسئلُة االستيعاِب: َأوَّ

ْدِريُب )423( :  التَّ

ُر ؟ ْفِكِي ، َففيَم َكاَن ُيفكِّ ٌد {�ص} َداِئَم التَّ مَّ َكاَن حُمَ  .6

كان يفكر ف اأعمال اأهل مكة وف طريقة عبادتهم.  

الُم ، َوَكْيَف اْنَت�ضرْت ؟ َكْيَف بداأْت ر�ضاَلُة حممٍد عليِه ال�ضَّ  .7

بداأت ر�ضالة حممد عليه ال�ضالم بنزول الوحي، وانت�ضرت بجهاده وجهاد اأ�ضحابه وامل�ضلمي.  

 َعَلْيِه و�َضلََّم .
ُ
لَّى اهلل �ُضوُل �ضَ َمَتى ُتُوفِّ الرَّ  .8

توف الر�ضول {�ص} ف يوم الثني الثان ع�ضر من ربيع الأول للعام احلادي ع�ضر الهجري.  
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ِحيَحِة   ضِع العالمَة )    ( أََماَم العبارة الصَّ
ِح الَخَطأَ: والعالمَة )X( أََماَم الِعَباَرِة الَخاِطَئِة وَصحِّ

. ) ولد حممد بن عبد اهلل {�ص} �ضنة 571م . )

مات اأبوه وهو ف الثالثة من عمره )X( .  مات اأبوه قبل ولدته.

عا�ص حممد {�ص} طفولته و�ضباه ف املدينة املنورة  )X( . عا�ص حممد طفولته و�ضباه ف مكة املكرمة.

. ) نزل عليه جبيل عليه ال�ضالم بالوحي . )

.  ) كان اأهل مكة يعبدون الأ�ضنام . )

عمل حممد بال�ضناعة .  )X( . عمل حممد عليه ال�ضالم بالرعي والتجارة.

. ) كان حممد {�ص} يق�ضي وقته متاأماًل ومفكرًا ف خلق اهلل . )

. ) جاهد حممد {�ص} جهادًا ح�ضنًا حتى ن�ضر الإ�ضالم . )

ْدِريُب )424(: التَّ
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 اِْمإِل الفراَغاِت ِفيَما َيْأِتي بالكلماِت المناسبة مما بين القوسين:
ْهِل – ِخالِل – َغاِر (

َ
َجاَة – اجِلَداِل – الأ اِلَثِة – احِلْكَمِة – النَّ اِت – الثَّ ) َقارَّ

كان حممد {�ص} يدعو اإل الإ�ضالم باحلكمة واملوعظة احل�ضنة  .  .1

بداأ حممد {�ص} دعوته باأهله واأقاربه .  .2

انت�ضر الإ�ضالم اليوم ف كل قارات الدنيا .  .3

نزل جبيل بالوحي على حممد {�ص} ف غار حراء .  .4

كتب اهلل النجاة للم�ضلمي باآخر الديانات ال�ضماوية .  .5

توف حممد {�ص} وهو ف الثالثة وال�ضتي من عمره .  .6

انت�ضر الإ�ضالم باجلدال بالتي هي اأح�ضن .  .7

عرف النا�ص من خالل الر�ضول الكرمي {�ص} دينًا جديدًا .  .8

كان حممد {�ص} يعبد اهلل ف غار حراء.  .9

ْدِريُب )425(: التَّ
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الُمَراِدَفِة  الكلمِة  أمام    ) ( العالمَة  ضِع    
الُمَناسبِة ِلَما َتَحْتُه َخطٌّ ِفيما َيْأِتي: 

اأعده  اإن�ضانًا غي عادي  {�ص}  كان حممد   .1

اهلل لعمل كبي .

اأ.  كلفه )     (     

) ب. هياأه )  

ج.  اأمره )     (  

تول جده عبد املطلب رعايته .  .2

  ) اأ.   قام ب )  

ب. اهتم ب )     (  

ج. اعتنى ب )     (  

بداأ حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم يعتزل النا�ص .  .3

اأ.  يعي�ص مع النا�ص )     (  

ب. يعي�ص مع اأ�ضحابه )     (  

) ج. يبتعد عن النا�ص )  

ْدِريُب )426(: التَّ

عمل حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم ف مهنة م�ضهورة بي اأقرانه .  .4

) ج.  زمالئه ) ب.   اإخوانه )     (  اأ.  اأهله )     (   

نزل �ضيدنا جبيل على حممد عليه ال�ضالم بالوحي .  .5

ج.  كالم جبيل )     ( ب.  كالم املالئكة   ) اأ.  كالم اهلل )  

كان النبي عليه ال�ضالم م�ضهورًا بال�ضدق والأمانة .  .6

ج.  �ضاهدًا )     (  ) ب.  معروفًا ) اأ.   مهتمًا )     (    

ابتعد النبي عليه ال�ضالم عن عبادة الأ�ضنام منذ �ضباه .  .7

ج.  الأ�ضخا�ص )     ( ب.   الأ�ضجار )     (     ) اأ. احلجارة )  

انتقل حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإل رعاية عمه اأبي طالب بعد اأن توفى جده .  .8

) ج. عناية ) ب.  اأ�ضحاب )     (  اأ.   بيت  )     (    
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 أكمل الُجَمل  َكَما ِفي الِمثال :
املثال :

) اإِْن�ضاٌن (

ا َكاَن اإِن�ضانًا َغْيَ عاِدّي . َ مَلْ يكن اإِن�ضانًا عادّيًا واإِنَّ

)رجل (

مل يكن رجاًل عاديًا واإنا كان رجاًل غي عادي.  .1

)طبيب (

مل يكن طبيبًا عاديًا واإنا كان طبيبًا غي عادي.  .2

)معلم (

مل يكن معلمًا عاديًا واإنا كان معلمًا غي عادي.  .3

ِراِكيِب: ْدِرَيباُت التَّ َثاِلَثًا: تَّ

ْدِريُب )427(: التَّ

)مفكر (

مل يكن مفكرًا عاديًا واإنا كان مفكرًا غي عادي.  .4

 )قائد(

مل يكن قائدًا عاديًا واإنا كان قائدًا غي عادي.  .5

)جندي (

مل يكن جنديًا عاديًا واإنا كان جنديًا غي عادي.  .6

 )طالب(

مل يكن طالبًا عاديًا واإنا كان طالبًا غي عادي.  .7

)اإن�ضان(

مل يكن اإن�ضانًا عاديًا واإنا كان اإن�ضانًا غي عادي.  .8
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  أكمِل الُجَمَل َكَما ِفي الِمَثاِل :
  املثال :

) النا�ُص / الر�ضول / دينًا ( .

 َعَلْيِه َو�َضلَّم( ِدينًا َجِديدًا .
ُ
�ُضوِل )�ضّلى اهلل ا�ُص ِمْن ِخالِل َهَذا الرَّ َعَرَف النَّ

الُب / املعلِم / ِعْلم( )الطَّ

عرف الطالب من خالل هذا املعلم علمًا جديدًا.

 )اجَلمهُوُر / الَّالِعِب / �ُضلوكًا(

عرف اجلمهور من خالل هذا الالعب �ضلوكًا جديدًا.

�ْضلوبًا(
ُ
)الِبالُد / القاِئد / اأ

عرفت البالد من خالل هذا القائد اأ�ضلوبًا جديدًا.

ْدِريُب )428(: التَّ

)املدينُة / ال�ضاّب / ِمَثاًل(

عرفت املدينة من خالل هذا ال�ضاب مثاًل جديدًا.

)العامُل / البنامِج / ِعْلمًا(

عرف العامل من خالل هذا البنامج علمًا جديدًا.

)املُ�ضلموَن / امَلجاِهِد / قائدًا(

عرف النا�ص من خالل هذا املجاهد قائدًا جديدًا.

ِف / معاملًة( )امِل�َضافروَن / املوظَّ

عرف امل�ضافرون من خالل هذا املوظف معاملة جديدة.

�ُضوِل / ِدينًا( ا�ُص / الرَّ )النَّ

8. عرف النا�ص من خالل هذا الر�ضول دينًا جديدًا.
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 أكِمل الجمَل كما في المثاِل :
املثال :

) اهلِل (

الُم اإَِل اهلِل ِباحلْكَمِة وامَلْوِعَظِة احَل�َضنِة �ُضوُل َعَليِه ال�ضَّ َيُدعو الرَّ

)الإ�ضالم (

1. يدعو الر�ضول عليه ال�ضالم اإل الإ�ضالم باحلكمة واملوعظة ال�ضنة.

)الطهارة(

2. يدعو الر�ضول عليه ال�ضالم اإل الطهارة باحلكمة واملوعظة ال�ضنة.

) الإيان (

3. يدعو الر�ضول عليه ال�ضالم اإل الإيان باحلكمة واملوعظة ال�ضنة.

) ال�ضالة (

4. يدعو الر�ضول عليه ال�ضالم اإل ال�ضالة باحلكمة واملوعظة ال�ضنة.

) اجلهاد (

5. يدعو الر�ضول عليه ال�ضالم اإل اجلهاد باحلكمة واملوعظة ال�ضنة.

 ) النظافة (

6. يدعو الر�ضول عليه ال�ضالم اإل النظافة باحلكمة واملوعظة ال�ضنة.

) الأمانة (

7. يدعو الر�ضول عليه ال�ضالم اإل الأمانة باحلكمة واملوعظة ال�ضنة.

) اهلل (

8. يدعو الر�ضول عليه ال�ضالم اإل اهلل باحلكمة واملوعظة ال�ضنة.

ْدِريُب )429(:  التَّ
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اقرأ َما َيَلي :
)اأ(:

َة . مُد ) �ضلَّى اهلل عليِه و�ضلََّم ( ِف َمكَّ  حُمّ
َ

َن�َضاأ  .1

ِه. مِّ
ُ
َماَت واِلُدُه عبُد اهلل، وُهو ِف َبْطِن اأ  .2

مٍد ) �ضلَّى اهلل علْيِه و�ضلََّم (. َنَزَل الَوْحُي َعَلى حمَّ  .3

ْدِرَيباُت النحِو : َراِبَعًا  : تَّ

ْدِريُب )430(:  التَّ

)ب(:

َة . 1.   عا�َضْت َخديَجُة ِف َمكَّ

َجاِرِة .   2.  ا�ْضَتَغَلْت َخديَجُة ِبالتِّ

الَم . مٍد علْيِه ال�ضَّ �ضاَلُة َعَلى حمَّ 3.  َنَزَلْت الرِّ

ُن من ِفْعٍل وفاِعٍل  ة ، وكلَّ ِجملٍة ْفعليٍة تتَكوَّ  بفعٍل فهي جمٌل ْفعليَّ
َ
ن كلَّ جملِة ِف )اأ( و )ب( َتَبداأ

َ
لحْظ اأ

ٌد ( فاعٌل وهكذا ، ولو  ( فعٌل و )حممَّ
َ
ن )َن�َضاأ

َ
ِر فِيها؛ اأ ة ( ُنالِحُظ عند اَلَنظَّ مُد ِف مكَّ ، َفجمَلُة ) َن�َضاأ حمَّ

نظرنا اإل اآخِر الفاعِل جِنُدُه مرفوعًا بال�ضمِة . )حممٌد(.

ي،  اأِنيِث ، باآِخر الِفْعل املا�ضِ نٌث )خديجُة(؛ ِلذلك ات�ضلْت َتاُء التَّ مثلِة )ب( جنُد اأن الَفاَعل ِفيها ا�ضٌم ُموؤِّ
َ
َوِف اأ

َلِه  وَّ
َ
اِرِع ِف اأ َلْت ِبالِفْعِل املُ�ضَ اأْنِيِث اتَّ�ضَ ِتي َدلَّْت َعَلى التَّ نَّ الَتاَء الَّ

َ
ُه اأ َوِهي �َضاِكَنُة ) عا�ضْت /ا�ْضَتَعَلْت( ، َكَما ُنَنبِّ

 الِبْنُت ِر�َضاَلًة( ؟  ومثل هذا )تكتب فاطمة ر�ضالًة(، و)تمل الأم طفاًل(.
ُ
) هل َتْقَراأ
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ِن الْفِعَل والَفاِعَل ِفي الُجَمِل اآلِتَيِة َمَع َبَياِن َعالَمِة إِْعَراِب الفاِعل :  َعيِّ

َعالَمُة اإِْعَراِب الفاِعِلالفاعلالفعلاجلملة

َل ُبوْرُت�ضَودان . �َضاَفَر �ضعيٌد اإِ

َه املُ�ضاُفِر اإَِل امَلَطاِر. َتَوجَّ

َغاَدَرْت َخدَيجُة اخَلْرُطوَم عاِئدًة اإَِل ِبالِدها.

َر الَفرِيُق َعَلى ُمَناِف�ِضِه . اْنَت�ضَ

الَة َعَلى املُ�ْضِلمَي .  ال�ضَّ
ُ
َفَر�َص اهلل

ْوَلُة ِباملَُواِطنِيَ . َتْهَتمُّ الدَّ

ِل. ُب َرَئي�ص اْلَف�ضْ الَّ ينَتِخُب الطُّ

ْولِدها .
َ
ِبَيِة اأ مُّ ِبَتْ

ُ
ِت الأ اْهَتمَّ

�َضاَفَر

توجه

غادرت

انت�ضر

فر�ص

تهتم

ينتخب

اهتمت

�ضعيٌد

امل�ضافُر

خديجة

الفريق

اهلل

الدولة

الطالب

الأم

ال�ضمة

ال�ضمة

ال�ضمة

ال�ضمة

ال�ضمة

ال�ضمة

ال�ضمة

ال�ضمة

ْدِريُب )431(: التَّ
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األسئلة  َعِن  أَِجْب  ُثم  اآلتي،  النَّصَّ  اقرأ   
ِتي َبْعَدُه:  الَّ

ٍد  مَّ حُمَ �ُضول  الرَّ َجدُّ  ِلِب  املُطَّ َعبُد  ُتُوَف  ِحَي 

بي 
َ
اأ ِه  َعمِّ اإَِل  ٌد  مَّ حُمَ اْنَتَقَل  الُم،  ال�ضَّ عليِه 

اَر َرُجاًل َي�ْضَهُد  َطاِلٍب الَِّذي َكَفَلُه َوَرعاُه َحتَّى �ضَ

مانِة وُم�ضاَعَدِة 
َ
ْدِق والأ َة ِبال�ضِّ كَّ َلُه ُكلُّ َمْن ِبَ

ُمور. 
َ
ِليَمِة اإَِل الأ ْظَرِة ال�ضَّ املُْحَتاِج والنَّ

اأْحوالُهْم،  ُد  َوَيَتفقَّ يُزُورُهم  ِباأْهِلِه  بّارًا  َوَكاَن 

َد ِف  راٍت َعديَدٍة َكاَن َيْخـُلو ِبَنْف�ِضِه ِلَيَتعبَّ َوِف مَّ

َغاِر ِحَراَء وَغاِر ْثوٍر َوَقْد َنَزل َعَليِه الَوْحُي ِف 

َها  ِلُيْخِبَ َخدِيَجَة  َجِتِه  َزوَّ اإَِل  َفَذهَب  ِحَراَء، 

َلُه،  ُمِعيَنًة  احِلُة  ال�ضَّ ْوَجُة  الزَّ َفَكاَنت  ْمِر؛ 
َ
ِبالأ

ْيَ  ُه ل َيْفَعُل اإِلَّ اخْلَ رًة َلُه ِباأنَّ َوُمَطْمِئَنًة، َوُمَذكِّ

ْفَعاِلِه.
َ
نَّ اهلل �َضَيْجِزيِه َجزاًء َح�َضنًا َعَلى اأ

َ
واأ

ْدِرَيباُت الِقَراءَة:  َخاِمَسًا: تَّ

ْدِريُب )432(:  التَّ

الأ�سئلة: 

من كفل الر�ضول عليه ال�ضالم بعد جده ؟  .1

         كفله عمه اأبو طالب.

مب �ضهد اأهل مكة ملحمد عليه ال�ضالم ؟  .2

         �ضهدوا له بال�ضدق والأمانة وم�ضاعدة املحتاج والنظرة ال�ضليمة اإل الأمور. 

كيف كان الر�ضول عليه ال�ضالم ُيعامُل اأهله ؟  .3

         كان بارًا بهم، يزورهم ويتفقد اأحوالهم.

ماذا فعلت الزوجة ال�ضاحلة لزوجها ؟  .4

         اأعانته وطماأنته وذكرته باأن اهلل �ضيفعل به خيًا.
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 امأل الفراَغ فيما يأتي بكلمٍة مناسبٍة: 
مِة  ولد الر�ضوُل حممٌد {�ص}  ف مكة امْلَُكرَّ

النا�ِص  َبْيَ  معروفًا  َغِرِه  �ضِ ُمْنُذ  كان  وقد 

ـاِدِق  َي بال�ضَّ ـدِق والأمانة ولذلك �ُضمِّ بال�ضِّ

الأمي.

َة،  َمكَّ اأهل  ِبه  َيقوم  كان  ِبا  ا�ضتغَل  وقد 

َة   َمكَّ َبْيَ  بالتجارة  وا�ْضَتَغل  الغنم،  َفَرَعى 

َوال�ضام.

ِلَيُكوَن   
ُ
َواْخَتاَرُه اهلل َعَلْيِه الوحي،  َنَزَل  َومَلَّا 

، مَلَ َيِقْف  َة والَعامَلِ ْهِل َمكَّ
َ
ر�ضول اهلِل اإل اأ

َمَعُه �ضوى َعُدٍد قليٍل من اأ�ضحابه ُر�ضواُن 

اهلِل عليهم.

َرِة ،َوَكاَنْت  �ُضوُل {�ص} اإَِل املدينة املَُنوَّ َفهاجر الرَّ

ِف   
ِ
الإِ�ْضالم انت�ضار  ِف  �َضَببًا  الهجرة  َهِذِه 

ِة  َوِبِقيَّ ِة  اْلَعَرِبيَّ اجلزيرة  ِمن  َكثيٍة  اأماكن 

 . ُدَوِل الَعامَلِ

ْدِريُب )433(: التَّ

 اسَتْخدِم الُمْفرَداِت والِعَباراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيدٍة: 
انتقل اإل: انتقل الطالب من امل�ضتوى الأول اإل الثان.  .1

النظرة ال�ضليمة: عرف الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم بالنظرة ال�ضليمة اإل الأمور.  .2

يتفقد اأحوالهم: كان عمر بن اخلطاب يهتم بامل�ضلمي ويتفقد اأحوالهم.  .3

ُمعينة: كانت ال�ضيدة خديجة معينة للر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم.  .4

ُمطمئنة: هاجر الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإل املدينة بنف�ص مطمئنة.  .5

جزاء ح�ضن: يجازي اهلل عباده املوؤمني جزاًء ح�ضنًا.  .6

يق�ضي الوقت: يق�ضي حممد وقته ف التاأمل ف خملوقات اهلل.  .7

احلكمة: الدعاة يدعون النا�ص باحلكمة.   .8

ْدِريُب )434(: التَّ
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 أَِجْب َعِن اأَلسئلِة اآلتيِة ِكَتابًة: 
ح�ضروا  الذين  الأ�ضخا�ص  ت�ضمي  ماذا   .1

زمن الر�ضول {�ص} وقابلوه واآمنوا به  ؟ 

  اأ�ضميهم ال�ضحابة. 

كيف كان الر�ضول {�ص}  يعاملهم ؟   .2

و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  كان    

يعاملهم معاملة ح�ضنة.

عليه  الر�ضول  مع  يتعاملون  كانوا  وكيف   .3

ال�ضالة وال�ضالم ؟ 

  كانوا يقبلون كالمه وحينما ي�ضاورهم ف 

الأمر يو�ضحون راأيهم له.

َساِدَسًا: َتِدِرَيباُت الكتابِة:

ْدِريُب )435(: التَّ

ماذا كان ف وجوههم ؟  .4

  كان ف وجههم اأثر ال�ضجود.

هل كانت دعوة حممد عليه ال�ضالم امتدادًا لدعوة الأنبياء والر�ضل من قبله ؟   .5

  نعم كانت دعوة حممد عليه ال�ضالم امتدادًا لدعوة الأنبياء والر�ضل ال�ضابقي.

اإلم دعا الر�ضول عليه ال�ضالم امل�ضلمي.  .6

   دعاهم اإل الإ�ضالم.

كيف قابل اأهل مكة دعوة حممد عليه ال�ضالم ؟   .7

  قابل اأهل مكة دعوة حممد بالرف�ص.

اإل اأين هاجر الر�ضول عليه ال�ضالم.  .8

  هاجر اإل املدينة املنورة.
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َقَرْأتُه  الَِّذي  ِلْلَمْوضوِع  صًا   اكتْب ملخَّ
في  سبق  فيما  الِقراءة  ِفْقَرة  ِفي 

ُحدوِد 100 َكِلَمٍة: 
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ْدِريُب )436(: التَّ

  أُْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك :
مل يكن حممد عليه ال�ضالم اإن�ضانًا عاديًا ، واإنا كان اإن�ضانًا غي عادي، اأعده اهلل 

لعمل كبي، فكان دائم املالحظة والتفكي ف الأعمال التي يقوم بها اأهل مكة،  وف 

طريقة عبادتهم، ومالحظة ما خلق اهلل من املخلوقات .

بداأ حممد عليه ال�ضالم يعتزل النا�ص، ويق�ضي الوقت مفكرًا ومتاأماًل ف خلق اهلل ، 

ومبتعدًا عن عبادة الأ�ضنام، التي كان يعبدها اأهل مكة ، وذات يوم نزل عليه جبيل 

، واأمره باأن يقراأ، فقال الر�ضول{�ص}  : ما اأنا بقارئ ، وتكرر الطلب والرد مرتي 

. وف املرة الثالثة قال جبيل : ) اقراأ با�ضم ربك الذي خلق ، خلق الإن�ضان من علق 

، اقراأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإن�ضان ما مل يعلم (.

ْدِريُب  )437(: التَّ
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يِّ محمِد ِبْن ْعبِد اهلِل َعَلْيِه  ْث َعن النَِّبيِّ اأُلمِّ  َتَحدَّ
الُم ُمْسَتعينًا ِبَما َيْأِتي : الُة والسَّ الصَّ

َة �َضَباِبِه ؟ �ُضوُل{�ص} َفْتَ ى الرَّ ْيَن َق�ضَ
َ
اأ  .1

مِي؟
َ
اِدِق الأ ِب ِبال�ضَّ مِلَاَذا ُلقِّ  .2

يِّ َبْيٍت َتربَّى ؟
َ
ِف اأ  .3

َماَذا َكاَن َيجُد ِف َغاِر ِحَراَء ؟  .4

ُل َما َنَزَل ِمَن اْلُقْراآِن ؟ وَّ
َ
َما اأ  .5

�ُضوِل  َة ِلَدْعَوة الرَّ ْهِل َمكَّ
َ
َكْيَف َكاَنْت ا�ْضِتَجاَبُة اأ  .6

الُم ؟ َعَلْيِه ال�ضَّ

الُم َدْعَوَتُه ؟ ٌد َعَلْيِه ال�ضَّ مَّ  حُمَ
َ
ِبْن َبَداأ  .7

َة ؟ كَّ الُم َجاِل�ضًا ِبَ �ُضوُل َعَلْيِه ال�ضَّ َهْل ا�ْضَتَمرَّ الرَّ  .8

َساِبَعًا: َتْدِرَيباُت اْلَكالِم: 

ْدِريُب   )438(: التَّ

.........................................................................................     

.......................................................................................     

.........................................................................................     

.........................................................................................    

.........................................................................................    

.........................................................................................    

.........................................................................................    

.........................................................................................    
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دًا ُثمَّ أَِجْب   استمْع إَلى النَّصِّ اآلِتي جيِّ
ِتي َبعَدُه ِباْخِتَصار: َعِن اأَلسِئَلة الَّ

املكرمة  بكة  ال�ضالم  عليه  الر�ضول  ولد 

عبد  والده  وفاة  بعد  571م.  الفيل  عام  ف 

فاأر�ضعته  البادية  اإل  اأ�ضرته  واأر�ضلته  اهلل، 

حليمة ال�ضعدية، واعتنت به، وبقى الر�ضول 

الزمن،  من  مدة  حليمة  مع  ال�ضالم  عليه 

اأبناءهم  ير�ضلوا  اأن  مكة  اأهل  عادة  وكانت 

اإل البادية؛ لكي ي�ضربوا احلليب، ويعي�ضوا 

يعودوا  ثم  املدينة،  عن  بعيدًا  نقي  جو  ف 

حممد  عا�ص  وقد  اأ�ضرهم.  اإل  فتة  بعد 

عليه ال�ضالم مع جده عبد املطلب، وملا مات 

جده عبد املطلب، انتقل اإل رعاية عمه اأبي 

اأبي طالب. وكان فتًى  طالب، والد علي بن 

واخللق.  الأدب  من  عال  قدر  على  مهذبًا 

وعا�ص حياته ف مكة يعمل ما يعملون، وياأكل 

اأتاه  حتى  يعي�ضون،  كما  ويعي�ص  ياأكلون،  ما 

جبيل يبّلغه باأنه اأ�ضبح ر�ضوًل. 

الإ�ضالم  اإل  يدعو  بداأ  الوقت  ذلك  ومن 

انت�ضر  حتى  الدعوة،  تبليغ  ف  ويجتهد 

الإ�ضالم ف مكة وما جاورها وبع�ص مناطق 

جزيرة العرب.

َثاِمَنًا:
ْدِرَيباُت  فهِم المسموِع :  تَّ

ْدِريُب   )439(:  التَّ

الأ�سئلة:

متى ولد حممد بن عبد اهلل ؟  .1

         ولد ف عام الفيل 571م.

هل راأى حممد والده ؟   .2

         ل، مل ير والده الذي مات قبل ولدته.

اأين نزل عليه جبيل بالوحي ؟  .3

          نزل عليه الوحي ف غار حراء.

ماذا كان الر�ضول عليه ال�ضالم ياأكل.  .4

         ياأكل الطعام الذي ياأكله الآخرون.

ماذا كان الر�ضول عليه ال�ضالم يعمل.  .5

          كان الر�ضول عليه ال�ضالم يعمل بالرعي وبالتجارة.

من جاء يخبه باأنه اأ�ضبح ر�ضوًل.  .6

         جاءه جبيل يخبه باأنه اأ�ضبح ر�ضوًل.

ملاذا كان اأهل مكة ير�ضلون اأبناءهم اإل البادية.  .++7

         لكي ي�ضربوا احلليب، ويعي�ضوا ف هو نقي.
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ِح الَخَطأَ:  حيحِة والَعالَمَة )×( أََماَم العبارة الَخَطأ، َوَصحِّ  َضِع الَعالَمَة )√( أََماَم الِعَبارِة الصَّ
عام الفيل يقابل العام 751م )√(.  .1

كان من عادة العرب اإر�ضال اأبنائهم اإل البادية ليتعلموا ال�ضباحة )×( كان من عادة   .2

    العرب اإر�ضال اأبنائهم اإل البادية ليتعلموا اللغة العربية الف�ضيحة.

ا�ضم مر�ضعة الر�ضول { �ص})حامله ال�ضعدية( )×( ا�ضم مر�ضعة الر�ضول �ضلى اهلل عليه   .3

     و�ضلم حليمة ال�ضعدية.

اجلو ف البادية �ضحي لأنه نقيٌّ ويتوفر فيه احلليب )√(.  .4

اأبو طالب كفل النبي عليه ال�ضالم ف مكة )√(.  .5

الفتى املهذب ل تتوفر لديه �ضفات الأدب وح�ضن اخللق )×( الفتى املهذب تتوفر لديه   .6

     �ضفات الأدب وح�ضن اخللق.

يكفل اليتيم اأهل اخلي من الأهل واجليان وامل�ضلمي عمومًا )√(.  .7

ْدِريُب   )440(: التَّ
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والعباراِت  المفرداِت  اِسَتْخدِم  )أ( 
اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيدٍة: 

1-ينتمي اإل: ينتمي الر�ضول عليه ال�ضالم 

اإل قبيلة قري�ص.

2-رعاية: الطفل ف حاجة اإل رعاية والديه.

3- الرعي: يعمل اأهل البادية ف مهنة الرعي.

بطرق  اأدرى  مكة  اأهل  مكة:  4-اأهل 

مدينتهم.

5- اأمره: املوؤمن اأمره كله خي.

6-التجارة: يعمل اأبي واأخي ف التجارة.

7-احلالل: احلالل بّي واحلرام بّي.

دائم  اأخي  كان  املالحظة:  8-دائم 

املالحظة ملا يحدث حوله.

َتاِسَعًا: التقويم: 

 )ب( أجب عن األسئلة اآلتية: 
1-ما ا�ضم قبيلة الر�ضول عليه ال�ضالم.

      ا�ضم قبيلة الر�ضول عليه ال�ضالم »قري�ص«.

2-اأين ولد حممد عليه ال�ضالم.

    ولد حممد عليه ال�ضالم ف مكة املكرمة.

3-من مر�ضعته.

    مر�ضعته حليمة ال�ضعدية.

4-اأين عا�ص ف بداية حياته.

    عا�ص حممد عليه ال�ضالم ف بداية حياته ف البادية.
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ُة)1( َماِرَيُة اْلِقْبِطيَّ

ُة  ، ِف َقْريٍة  ُوِلَدْت َماِريُة ِبْنُت �َضْمُعوَن الْقبطيَّ

لأٍب   ، َحْقَن  ى  ُت�َضمَّ َر  ِم�ضْ ِعيِد  �ضَ ُقَرى  ِمْن 

ِة ، َوَعا�َضْت  اِرَيَة الِقْبِطيَّ ، َلِذا ُعِرفْت ِبَ ِقْبِطيٍّ

ْخِتها 
ُ
اأ َمَع  اْنَتَقَلْت  اْلَقْرَيِة ، ُثمَّ  ِبْتِلَك  ُطُفَولَتها 

 ، الِقْبِط  َعِظيِم  امْلُقوِق�ِص  ِر  َق�ضْ اإَِل  �ِضِيَين 

ِر َعن ديٍن �َضَماِويِّ َجديٍد ،  َو�َضِمَعْت ِف اْلَق�ضْ

َيْدُعو َلُه َنِبيٌّ ِف َجِزَيَرِة اْلَعَرِب .

َحاِطُب  َجاَء  ِحَي   ، ِر  اْلَق�ضْ ِف  َماِرَيُة  َوَكاَنْت 

لَّى  ٌد �ضَ مَّ ِبيُّ حُمَ ْر�َضَلُه النَّ
َ
ِبي َبْلَتَعَة الَِّذي اأ

َ
بُن اأ

 
َ
 َعَلْيِه َو�َضلََّم ، ِبر�َضاَلٍة اإََل املَُقْوِق�ِص ، َفَقَراأ

ُ
اهلل

َثُه  �َضاَلَة َوَطلَب ِمن َحاِطٍب اأن ُيَحدَّ املَُقوِق�ُص الرَّ

ا ا�ْضَتَجاَب َحاِطٌب  ـَفُه َلُه ، َفَلمَّ ِبيِّ ، َوي�ضِ َعِن النَّ

اِدُس واْلِعْشرون رُس السَّ الدَّ

ًا �َضْيَظَهُر ، وُكْنُت  َنِبيَّ نَّ 
َ
اأ ْعَلُم 

َ
اأ ُكْنُت  َر املَُقْوق�ُص َقلياًل ُثمَّ َقاَل حِلاِطٍبٍ :  ِلَطِلبِه ، َفكَّ

ُه  ر�ِص الَعَرِب .... ُثمَّ َكَتَب َردَّ
َ
راُه قْد َخَرَج ِمْن اأ

َ
 ..... فاأ

ِ
ام ُه �َضْيُخرُج ِمن ال�ضَّ نَّ

َ
ُظنُّ اأ

َ
اأ

 ِكتاَبُه ، َوفِهَم َما ِفيِه ، َوَما 
َ
ُه َقَراأ نَّ

َ
اأ  َعَلْيِه َو�ضلََّم ، َوَذَكَر فيِه : 

ُ
لَّى اهلل ِبيِّ �ضَ َعَلى النَّ

ُه اأَكَرَم َر�ُضوَلُه ) حاِطبًا ( ، وبعَث اإِليِه َمَعُه ، ِبَجاَرِيَتْيِ ِلُهَما َمَكاٌن  نَّ
َ
َيْدُعو اإَِلْيِه ، واأ

اِطٍب ، َفَرجَع  دَّ حِلَ ْعَطى املَُقْوِق�ُص الرَّ
َ
َكَبها ، واأ ٍة ِلَيْ عظيٌم ِعْنَد الِقْبِط ، َوبِك�ْضوٍة ودابَّ

ُختها �ِضِييَن .
ُ
 َعَلْيِه َو�َضلََّم َوَمَعُه َماِرَيُة واأ

ُ
ِبيِّ �ضّلى اهلل َحاِطٌب اإَِل النَّ

ُتو�ِضَكاِن  ِتي  الَّ اجَلديَدِة  َياِة  احْلَ ِف  راِن  ُتَفكِّ َخَذتا 
َ
واأ  ، امْلَِديَنِة  ْنحَو  الْفَتاَتاِن  هِت  َتوجَّ

د الَِّذي َيْنَتِظُرهما ِف امَلِديَنِة. يِّ ُخوَل ِفيها، وِف ال�ضَّ الدُّ

�ْضَلَمتا .
َ
َبُهما ِفيِه َفاأ ِريِق َعَر�َص َحاِطٌب الإِ�ْضالَم َعَلى الَفَتاَتْيِ َوَرغَّ ِف الطَّ
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اِبَعِة ِمن الِهْجَرِة َنِة ال�ضَّ وِف ال�ضَّ

ِبيُّ  النَّ ى  َفَتَلقَّ  ، امَلديَنِة  اإَِل  َحاِطٌب  َل  َو�ضَ

ْبَقاَها َمَعُه 
َ
اَرَيَة واأ ْعِجِب ِبَ

ُ
َة ، واأ الِكَتاَب والَهِديَّ

اِن  خَتها �ِضِييَن ِل�َضاِعِرِه َح�ضَّ
ُ
َزْوَجًة َلُه َوَوَهَب اأ

بن َثاِبٍت .

اِرَيَة  الُم ِبَ الُة وال�ضَّ ِبيُّ َعَلْيِه ال�ضَّ َوَقد اْهَتمَّ النَّ

ِبِن  ْنِزِل َحاِرَثَة  ِبَ �ْضَكَنها 
َ
اْهِتَمامًا �َضدِيدًا ، واأ

النُّْعَماِن ُقْرَب امْلَ�ْضِجِد .

ا  ِبَ �َضِعيدٌة  َوَماِريُة   
ٍ
َعام َنْحُو  و 

َ
اأ َعاٌم  ى  َوَم�ضَ  

 َعَلْيِه 
ُ
لَّى اهلل �ُضوِل �ضَ  َلَدى الرَّ

ٍ
َلِقَيْتُه مِن اْهِتَمام

احِلَجاُب  َعَلْيَها  ُيْفَر�َص  ْن 
َ
ِباأ ِيْت  َوَر�ضَ  ، و�َضلَّم 

ّمَهاِت املُوؤِْمنَي. 
ُ
ِة اأ ِمْثَل َبِقيَّ

َدُة  يِّ ال�ضَّ َماَتت  ْن 
َ
اأ ُمْنُذ  َطَفى  املُ�ضْ َج  َتَزوَّ َلَقْد   

ُة ،  ُة الَفِتيَّ ابَّ َخِديجُة َع�ْضَر زوجاِت : ِمْنُهنَّ ال�ضَّ

َجُة ، َوْمِنُهنَّ َمْن َكاَنْت َذاَت َوَلٍد  ا�ضِ ُة النَّ
َ
وامَلْراأ

ْولُدُه 
َ
نُه مَلْ ُيْرَزْق ِمْنُهنَّ ِبَوَلٍد ، وقْد َماَت اأ ، َولكَّ

ِمِن َخِديجَة َومَلْ َيْبَق لُه �ِضوى اْبَنٍة َواِحدٍة  َهي 

ْهراُء . فاطمُة الزَّ

ْعرا�َص 
َ
الُم . اأ الُة وال�ضَّ ِبيُّ عليِه ال�ضَّ  ، َوَقد لَحَظ َعَلْيَها النَّ

ِ
ِرِة َحَملْت ماِرَيُة ِباإِبراهَيم اِمَنِة ِلْلهجَّ نِة الثَّ َوِف ال�ضَّ

َبَح َي�ْضَهُر َعَلْيَها ،  �ضْ
َ
َد ِمَن َحْمِلها َفِرح ِبَحْمِلها ، َواأ ْن َيُزوَل ، َومَلَّا َتاأكَّ

َ
ُه َح�ِضَبَها َمَر�ضًا َطاِرئًا ل َيْلَبُث اأ ْمل؛ َلِكنَّ احْلَ

ِبيُّ ِبولِدتِه َفَرحًا �ضِديدًا . َوْيهَتمُّ ِبها َحتَّى َوِلَدْت ِاْبَنها اإِبراِهَيم َفَفِرَح النَّ

لَّى اهلل علْيِه و�ضلََّم ِف  ِبيُّ �ضَ اِنَيَة من عُمرِه ، وملا َماَت النَّ َمِر�َص اإِْبراِهيُم مر�ضًا �ضديدًا ، وَماَت وملا َيَتَجاوز الثَّ

ْختها �ِضييَن 
ُ
حٍد �ِضوى اأ

َ
ا�ِص ل َتْلِتقي ِباأ ْت َماِرَيُة َتِعي�ُص َوْحَدَها بعيَدًة َعِن النَّ

َ
َنِة احَلاِديَة َع�ْضَرَة ِمَن الِهْجَرة َبَداأ ال�ضَّ

و َقْبَ َوَلِدها اإِبراهيَم ِبالَبِقيِع .
َ
، اأ الُم ِبامل�ضجِد النبويِّ َطَفى علْيِه ال�ضَّ ، َول َتْخُرِج اإِل ِلَتُزور َقْبَ املُ�ضْ

ُمَومِتها لإِبراهَيَم، 
ُ
 اآَثَرَها ِباأ

َ
نَّ اهلل

َ
الُم َواأ ِبيِّ عليِه ال�ضَّ َها َدَخَلْت َحَياَة النَّ نَّ

ََ
ُكلَّ َنْف�ِص َذاِئَقُة املُوِت ، َفَح�ْضُب َماِرَيَة اأ

واأنَّ لها مكانًة عظيمًة ِف َنْف�ِص ُكلِّ ُم�ْضِلٍم.
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  أجْب عِن األسئلِة اآلتيِة:
اأين ولدت مارية القبطية ؟  .1

          ولدت مارية بقرية حقن ب�ضعيد م�ضر.

اإل اأين انتقلت ف اأول �ضبابها؟  .2

          انتقلت ف اأول �ضبابها اإل ق�ضر املقوق�ص عظيم القبط.

ماذا �ضمعت ف ق�ضر املقوق�ص ؟  .3

          �ضمعت ف ق�ضر املقوق�ص عن دين �ضماوي جديد يدعو له نبي ف حزيرة العرب. 

من الذي اأر�ضله النبي عليه ال�ضالم اإل املقوق�ص ؟  .4

          اأر�ضل النبي عليه ال�ضالم حاطب بن اأبي بلتعة اإل املقوق�ص.

ما راأي املقوق�ص ف الدين الذي يدعو اإليه النبي عليه ال�ضالم ؟  .5

          راأيه اأنه دين يحتمه ويفهمه ول يعاديه.

ما هدية املقوق�ص للر�ضول عليه ال�ضالم ؟  .6

          هدية املقوق�ص اإل الر�ضول عليه ال�ضالم جاريتان ودابة يركبها وك�ضوة.

كيف اأ�ضلمت مارية القبطية ؟  .7

         اأ�ضلمت حي دعاها مع اأختها �ضيين حاطب بن اأبي بلتعة اإل الإ�ضالم وهم ف طريقهم اإل مكة.

كيف عا�ضت بعد وفاة الر�ضول عليه ال�ضالم وابنها اإبراهيم ؟  .8

        عا�ضت مارية بعد وفاة الر�ضول عليه ال�ضالم وحيدة ل تزور اإل اأختها وقبي زوجها وابنها.

الً: أسئلُة االستيعاِب: َأوَّ

ْدِريُب   )441( : التَّ
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امأل الفراَغ بالكلمِة المناسبِة فيما يأتي :
ثَر – َح�ْضُب – َطاِرئًا – َجاِرَيَتْيِ – َحاِطٌب (

َ
ِر – �ِضَوى – اأ ) َيَتَجاَوُز – الَق�ضْ

ِبي َبْلُتَعَة  .
َ
َكاَنْت َماِرَيُة ِف الق�ضر ِحَي َجاَء َحاِطُب بُن اأ  .1

 َعَلْيِه َو�َضلََّم اإَِل املَُقوِق�ِص َعِظيِم الِقْبِط .
ُ
لَّى اهلل بيِّ �ضَ َحَمَل حاطب ِر�ضالًة ِمن النَّ  .2

�ُضوِل ِبجاريتي. َبَعَث املَُقوِق�ُص اإَِل الرَّ  .3

ه َح�ِضَبها َمَر�ضًا طارئا. عرا�َص احَلْمِل؛ لكنَّ
َ
 عليِه و�ضلََّم َعَلى َماِرَيَة اأ

ُ
لَّى اهلل �ُضوُل �ضَ لَحَظ الرَّ  .4

ْخِتها �ضييَن .
ُ
َحد �ضوى اأ

َ
َكاَنْت َماِرَيُة َتِعي�ُص َوْحَدَها ل تْلَتِقي باأ  .5

لَّى اهلل َعَلْيِه و�ضلََّم . ِبيِّ �ضَ نها دَخلت َحياَة النَّ
َ
ح�ضب َمِارَيَة اأ  .6

ُمَوِمتها لإِبْراهيم .
ُ
 َماَريَة باأ

ُ
اآثر اهلل  .7

اِنَية ِمْن ُعُمِرِه . َمِر�َص اإِْبَراهيُم َوَماَت َومَلّا يتجاوز الثَّ  .8

ْدِريَباُت التَّ

ْدِرَيباُت المفردات: َثاِنَيًا : تَّ

ْدِريُب   )442(:  التَّ
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أَكمِل الُجمَل َكَما ِفي المثاِل :
املثاُل :

) َماَت / الثَّاَنيَة (  

اِنَيَة ِمْن ُعُمِرِه . َماَت َوملَّا َيَتَجاَوز الثَّ

َج / الثَّاِمَنَة َع�ْضرَة ( )َتَزوَّ  

تزوج وملا يتجاوز الثامنة ع�ضرة من عمره.  .1

)دخل اجلامعة/ اخلام�ضة ع�ضرة (   

دخل اجلامعة وملا يتجاوز اخلام�ضة ع�ضرة من عمره.  .2

)�ضافر اإل اخلارج / العا�ضرة(   

�ضافر اإل اخلارج وملا يتجاوز العا�ضرة من عمره.  .3

راِكيِب : ْدِرَيباُت التَّ َثاِلَثًا : تَّ

ْدِريُب   )443(:  التَّ

) تخرج ف املعهد / ال�ضابعة ع�ضرة(   

تخرج ف املعهد وملا يتجاوز ال�ضابعة ع�ضرة من عمره.  .4

) عمل / ال�ضاد�ضة ع�ضرة (   

عمل بالتجارة وملا يتجاوز  ال�ضاد�ضة ع�ضرة من عمره.  .5

) هاجر / الرابعة ع�ضرة (   

هاجر اإل كندا وملا يتجاوز الرابعة ع�ضرة من عمره.  .6

) �ضام / الثامنة(   

�ضام وملا يتجاوز  الثامنة من عمره.  .7

) مات / الثانية (   

مات وملا يتجاوز الثانية من عمره.  .8
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  أكمِل الُجَمَل َكَما ِفي الِمَثاِل :
املثال :

) َماِرَيَة / َدَخَلْت َحياَة الّنبيِّ (

بيِّ )�ص( َها َدَخَلْت  َحَياَة النَّ نَّ
َ
َح�ْضُب َماِرَيَة اأ

بِّ ( ِة الطِّ َجْت ِف ُكّليَّ  ) فاِطمَة / َتَخرِّ

1. ح�ضب فاطمة اأنها تخرجت ف كلية الطب.

) اإبراهيم / التحق بدار�ص املوهوبي (

2.  ح�ضب اإبراهيم اأنه التحق بدار�ص املوهوبي.

) اإ�ضماعيل / در�ص جامعة اإفريقيا (

3. ح�ضب اإ�ضماعيل اأنه در�ص ف جامعة اإفريقيا.

ْدِريُب  )444(: التَّ

) القائد / فتح اأكب املدن (

4.  ح�ضب �ضعد القائد اأنه فتح اأكب املدن.

)�ضيين / عا�ضت ف بيت ح�ضان(

ان. 5.  ح�ضب �ضيين اأنها عا�ضت ف بيت ح�ضَّ

) الفتى /كتب ف قائمة الأبطال (

6. ح�ضب الفتى اأنه كتب ف قائمة الأبطال.

) اجلاريتان / �ضكنتا مدينة الر�ضول عليه ال�ضالم (

7. ح�ضب اجلاريتي اأنهما �ضكنتا مدينة الر�ضول عليه ال�ضالم.

) مارية / دخلت حياة الر�ضول عليه ال�ضالم (

8. ح�ضب مارية اأنها دخلت حياة الر�ضول عليه ال�ضالم.
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َراِبَعًا : َتْدِرَيباُت النحو:

ْدِريُب  )445(:  التَّ

ْدِريُب  )446( : التَّ

ا َبْيَن الَقْوَسيْن :   امأل الفراَغ ِباْلِفْعِل الُمناِسِب ِممَّ
ل / ح�ضَلْت ( ) َح�ضَ ح�ضل الَفاِئُز َعَلى اجَلاَئَزِة.    .1

) ُيحاِوُل / ُتاول ( ِب.  الَّ تاول اجَلاِمَعُة َحلَّ ُم�ْضَكِلِة الطُّ  .2

) �َضاَفَر / �َضاَفَرْت ( واِج.  وِر َحْفِل الزَّ �ضُ ُب حِلُ
َ
�ضافر الأ  .3

) �َضاَرَك / �َضارَكْت ( فِل.   ُب ِف احْلَ الَّ �ضارك  الطُّ  .4

ِت ( )َعاِلَج ، َعاجَلَ عاجلت  الطِبَيبُة امَلَرَي�ضَة.    .5

) �َضِرَب / �َضِربْت ( َواَء .   �ضرب امَلِري�ُص الدَّ  .6

) َيْغ�ضُل / َتْغ�ِضُل ( تغ�ضل الِبْنُت امَلالِب�َص.    .7

) ِا�ْضَتْقبَل / ا�َضتَقبَلْت ( يَن .  َب املُ�ْضتِجدِّ الَّ ا�ضتقبل امَلْعَهُد الطُّ  .8
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اأَلْسِئَلِة  َعِن  أَِجْب  ُثمَّ   ، النَّصَّ اِْقرأ   
ِتي َبْعَدُه: الَّ

لَّى اهلل  دًا �ضَ مَّ �ُضوَل حُمَ  الرَّ
ُ
ْر�َضَل اهلل

َ
اأ ِعْندَما 

 
ِ
امْلُ�َضتِقيم راِط  ال�ضِّ اإَِل  َداِعيًا  و�ضلََّم  علْيِه 

– ِبَدْعَوِة  الُم  ال�ضَّ َعَلْيِه  �ُضوُل  الرَّ َيْكَتِف  مَلْ   ،

وَما  اِئِف  والطَّ َوامَلِديَنِة  َة  كَّ ِبَ ْقَرِبَي 
َ
الأ

َجاَوَرُهما ِمن الِبالِد 

 ،  
ِ
وم والرُّ اْلُفْر�ِص  ُعَظَماِء  اإَِل  ُر�ُضَله  ْر�َضَل 

َ
َفاأ

ٍة اإَِل احَلَب�َضِة ، َحاَبُه ُمْنُذ ُمدَّ �ضْ
َ
ْر�َضَل اأ

َ
َكَما اأ

ْن 
َ
�ُضِل اأ �َضاِئِل والرُّ َوَقْد َكاَن ِمْن َنَتاِئِج َهِذِه الرَّ

ِتْلَك  ِمْن   
ٍ
ْقوام

َ
اأ ِبُدُخوِل  َيْنَت�ِضُر  الإِ�ْضالُم   

َ
َبَداأ

يِن الإِ�ضالِميِّ . َهاِت ِف الدِّ اجْلِ

َو�ضلََّم  َعَلْيِه   
ُ
اهلل لَّى  �ضَ �ُضوُل  الرَّ ْر�َضَل 

َ
اأ َوَقْد 

 
ِ
َعِظيم املَُقوِق�ِص  اإَِل  َبْلَتَعَة  ِبي 

َ
اأ بَن  َحاِطَب 

ْكَرَم املَُقوِق�ُص 
َ
 ، َفاأ

ِ
الِقْبِط  َيدُعوُه اإَِل الإِ�ْضالم

اإَِل  ًة،  َوهِديَّ ِكتابًا  َمَعُه  َواأْر�َضَل   ، َحاطبًا 

الُم. �ُضوِل عليه ال�ضَّ الرَّ

َخاِمَسًا: َتْدِرَيباُت القراءة:

ْدِريُب   )447(: التَّ

الأ�سئلة :

اجلزيرة  خارج  الإ�ضالم  انت�ضر  كيف   .1

العربية ؟

العربية  اجلزيرة  خارج  الإ�ضالم  انت�ضر   

ر�ضله  ال�ضالم  عليه  الر�ضول  اأر�ضل  باأن 

اإل عظماء الفر�ص والروم وعظيم القبط 

وغيهم.

عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  اأر�ضل  من  اإل   .2

و�ضلم ر�ضله للدعوة اإل الإ�ضالم ؟

اإل  ر�ضله  ال�ضالم  عليه  الر�ضول  اأر�ضل   

يدعوهم  الوقت  ذلك  ف  الدول  عظماء 

اإل الإ�ضالم.

اإل من اأر�ضل حاطب بن اأبي بلتعة ؟  .3

عظيم  املقوق�ص  اإل  بلتعة  اأبي  بن  حاطب  )�ص(  الر�ضول  اأر�ضل   

القبط.

كيف ا�ضتقبل حاطب ؟  .4

ا�ضتقبل حاطب ا�ضتقباًل ح�ضنًا.  

عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  اإل  القبط  عظيم  اأر�ضلها  التي  الهدية  ما   .5

و�ضلم ؟

الهدية التي اأر�ضلها عظيم القبط اإل الر�ضول عليه ال�ضالم عبارة   

عن جاريتي ودابة.

ماذا فعل الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم بالهدية.  .6

واأهدى  القبطية،  بارية  لنف�ضه  ال�ضالم  عليه  الر�ضول  احتفظ   

اأختها �ضيين ل�ضاعره ح�ضان بن ثابت. 

كيف عامل الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم مارية القبطية ؟  .7

عامل الر�ضول عليه ال�ضالم مارية القبطية معاملًة كريًة.  



181

  

 

  

  

  

    
          

                         
              

                           
                     

                     
                  

                             
                      

                        

   
            

     
      
          
         

         
      
      

     

أكمل الجمل اآلتية بوْضِع كلمٍة أو عبارٍة 
مناسبٍة: 

َومَلْ   ،
ِ
الإِ�ضالم اإَِل  �ص}  �ُضوُل{  الرَّ َدَعا   .1

العربية  اجلزيرة  اأهل  ِبَدْعَوِة  َيْكَتِف 

اجلزَيرِة  َخارَج  ُهم  َمْن  َل  اإِ ْر�َضَل 
َ
اأ َبْل 

ِة.  الَعَرِبيَّ

َب�َضِة،  احْلَ اإَِل  اأ�ضحابه  �ُضوُل  الرَّ ْر�َضَل 
َ
اأ  .2

َوَكان ِبَها َمِلٌك َعاِدٌل. 

ْن ي�ضال اإَِل َمِدَينِة 
َ
�ضَلَمِت الَفَتاَتاِن َقْبَل اأ

َ
اأ  .3

الم. �ُضوِل َعَلْيِه ال�ضَّ الرَّ

ُة �َضَعَيدٌة ِبَزْوِجَها 
َ
ٌف وامَلْراأ م�ضى َعاٌم وَن�ضْ  .4

َوَوَلِدها.

َج هو َغْيَ اْمَراأٍة. َجُت �ضابة وَتَزوَّ َتَزوَّ  .5

َوَلٍد اإِلَّ  �ضول ِمْن َزْوَجاِتِه ِبِ مَلْ يرزق اهلل الرَّ  .6

ِمْن َخِديَجَة َوَماِرَيَة.

َفَلْم  الَبْيِت  اإَِل  ُجوَع  الرُّ ِمْن ُزَمالئِه  َطَلَب   .7

ي�ضتجيبوا ِلَطَلِبِه.

َخْذُت اأفكر ِف 
َ
اْنَتَقْلُت اإَِل َمَكاٍن َجِديٍد َفاأ  .8

احَلَياِة اجَلِديدِة.

ْدِريُب  )448(:  التَّ

 اسَتْخدِم الُمفرَداِت واِلعباراِت اآلتِيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيدٍة: 
الهادي: اهلل الهادي اإل �ضواء ال�ضبيل.  .1

الأقربون: الأقربون اأحق بالإنفاق عليهم.  .2

عظماء القوم: يجتمع عظماء القوم للت�ضاور ف حل امل�ضكلة.   .3

نتائج طيبة: اأحرزت اجلامعة نتائج طيبة.  .4

دعوة النا�ص: �ضاأقوم بدعوة النا�ص اإل اتباع طريق احلق.  .5

ال�ضراط: من اتبع ال�ضراط امل�ضتقيم فلن ي�ضل اأبدًا.  .6

اأكرم: كان حممد اأكرم النا�ص.  .7

يكتفي: يكتفي الفقي بالطعام القليل.  .8

ْدِريُب  )449(: التَّ
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أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلَتِيِة كتابًة:
من اأين قدمت مارية القبطية ؟   .1

     قدمت مارية القبطية من م�ضر.

من كان معها ف الطريق ؟   .2

كان معها ف الطريق حاطب بن اأبي بلتعة واأختها �ضيين.  

كيف عامل الر�ضول مارية القبطية ؟   .3

عامل الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم مارية معاملة كرية.  

كيف ا�ضتقبلت مارية وفاة ابنها ؟   .4

حزنت حزنًا �ضديدًا.  

ماذا كانت مارية تفعل بعد وفاة الر�ضول عليه ال�ضالم ؟  .5

كانت تزور قبه وقب ابنها اإبراهيم.  

َساِدَسًا  : َتْدِرَيباُت الِكتابِة: 

ْدِريُب   )450(:  التَّ

 أقرأ َما َيْأِتي: 
راِن  ُتَفكِّ َخَذَتا 

َ
َواأ  ، اإَِل املدينِة  هت الفتاتاِن  ))َتوجَّ

خوَل ِفيها(( ِتي ُتو�ِضَكان الدُّ ِف احَلَياة اجَلدَيدِة الَّ

ْدِريُب  )451(: التَّ

 ثم ا�َضْتبْدِل ِبَكِلَمِة )الَفَتاَتاِن( َكلماِت :

)الَفَتى( : توجه الفتي اإل املدينة، واأخذ يفكر ف 

احلياة اجلديدة التي يو�ضك الدخول فيها.

)الَفَتاة( : توجهت الفتاة اإل املدينة، واأخذت تفكر 

ف احلياة اجلديدة التي تو�ضك الدخول فيها.

 )الَفتَيات( : توجهت الفتيات اإل املدينة، واأخذن 

يفكرَن ف احلياة اجلديدة التي يو�ضكَن         الدخول 

فيها.

واأخذوا  املدينة،  اإل  الِفتيان  توجه   :  : )اْلِفتَيان( 

يفكرون ف احلياة اجلديدة التي يو�ضكون الدخول 

فيها.



183

  

 

  

  

 

    
                              

          
         
              
            
                          










    
         










 اكُتْب َخْمَس ُجَمٍل ُمِفَيدٍة عَن ُمعاملِة 
ِة  القبطيَّ َة  ِلَماِريَّ الُم  السَّ َعَليِه  الرَُّسوِل 
باأَلْسِئَلِة  ُمْسَتعينًا  َحمِلها  َفْتَرِة  ِفي 

اآلَتِية:
َمَتى َحَملْت َماِرَيُة ؟

�ُضوُل ؟ َماَذا لَحظ َعَلْيَها الرَّ

�ُضوُل َيُظنُّ ؟ َوَماَذا َكاَن الرَّ

ِتي  نَّ َهِذِه املَُعاَمَلَة هي املَُعاَمَلُة الَّ
َ
َوهل َترى اأ

َيِجُب الِقَياُم ِبها ؟

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

ْدِريُب  )452(: التَّ

اكتب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 
اإل  هاديًا  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  حممدًا  الر�ضول  اهلل  اأر�ضل  عندما 

ال�ضراط امل�ضتقيم ، مل يكتف الر�ضول عليه ال�ضالم – بدعوة الأقربي 

بكة واملدينة والطائف وما جاورهما من البالد.

اأ�ضحابه منذ  اأر�ضل  كما   ، والروم  الفر�ص  اإل عظماء  ر�ضله  فاأر�ضل 

مدة اإل احلب�ضة ،

ينت�ضر  الإ�ضالم  بداأ  اأن  والر�ضل  الر�ضائل  هذه  نتائج  من  كان  وقد 

بدخول اأقوام من تلك اجلهات ف الدين الإ�ضالمي .

اإل  بلتعة  اأبي  بن  حاطب  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  اأر�ضل  وقد 

املقوق�ص عظيم القبط، يدعوه اإل الإ�ضالم ، فاأكرم املقوق�ص حاطبًا 

، واأر�ضل معه كتابًا وهدية، اإل الر�ضول عليه ال�ضالم.

ْدِريُب  )453(:  التَّ
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ِة ِبالَمِديَنِة ُمسْتَعينًا ِبَما َيْأِتي:   ِصْف ِلُزَمالئَك حياَة َماِرَيَة الِقْبطيَّ
الُم ؟ �ُضوِل َعَلْيِه ال�ضَّ - َكْيَف َكاَنْت تِعي�ُص َمَع الرَّ

ُة ؟ ُة الِقْبِطيَّ ْبناِء َولَدْت َماِريَّ
َ
- َمْن ِمَن الأ

قاِرِبها؟
َ
- َمن َكاَنْت َمَعَها ِمْن اأ

ِخَيَة ؟ 
َ
َياَمَها الأ

َ
ْت اأ - َكْيَف َق�ضَ

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

َساِبَعًا: َتْدِرَيباُت الَكالِم: 

ْدِريُب  )454(:  التَّ
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دًا ُثمَّ أَِجْب َعِن  اِستمْع إَِلى النَّصِّ اآلِتي َجيِّ
اأَلْسئَلة اآلِتيِة:

زوجات النبي عليه ال�ضالم

تزوج الر�ضول عليه ال�ضالم من اأمهات املوؤمني 

ر�ضي اهلل عنهن، وهن كثيات وللر�ضول)�ص(

ف زواج كل واحدة منهن ق�ضة. 

ولقد تزوج الر�ضول عليه ال�ضالم من هي اأكب 

خويلد،  بنت  خديجة  ال�ضيدة  مثل  �ضنًا  منه 

كما تزوج ال�ضغية مثل ال�ضيدة عائ�ضة ابنة 

حبيبه و�ضديقه اأبي بكر ر�ضي اهلل عنه، كما 

تزوج اأي�ضًا من �ضبق لها الزواج، ومن لها ولد 

ومن مل يكن لها ولد.

َثاِمَنًا: َتْدِرَيباُت فهم المسموع: 

ْدِريُب  )455(:  التَّ

وقد اأذن له بالزواج بهوؤلء الن�ضاء ليجمع حوله اأهلهن ويكون ذلك �ضببًا ف ن�ضر الدين الإ�ضالمي بينهم.

مب نكني زوجات الر�ضول{ �ص}.  .1

         نكني زوجات الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم باأمهات املوؤمني.

ما ا�ضم زوجة الر�ضول عليه ال�ضالم التي كانت تكبه �ضنًا ؟  .2

          ا�ضمها ال�ضيدة خديجة بنت خويلد. 

هل تعرف من زوجات الر�ضول { �ص} من كان لها ولد ؟   .3

           نعم، اأم �ضلمة كان لها ولد.

ملاذا تزوج الر�ضول { �ص} بعدد كبي من الن�ضاء ؟  .4

          ليجمع اأهلهنَّ وين�ضر الإ�ضالم بينهم.

َمْن من زوجات الر�ضول عليه ال�ضالم ولدت له فاطمة بنت حممد عليه ال�ضالم؟  .5

          ال�ضيدة خديجة بنت خويلد.
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        َعَباَرٍة  أَْو  ِبَكِلَمٍة  َيْأِتي  ِفيما  الفراَغ  اِْمأل   

ُمَناِسَبٍة: 
الُم. �ُضول عليِه ال�ضَّ َهاُت املُوؤِْمنَي ُهنَّ زوجات الرَّ مَّ

ُ
اأ  .1

الم  باأم املوؤمني. �ُضوِل َعَلْيِه ال�ضَّ َندُعو َزْوَجَة الرَّ  .2

الن�ضاء  ِمن  الُم  ال�ضَّ َعَلْيِه  �ُضوُل  الرَّ َج  َتَزوَّ  .3

َغيِة. الَكِبيِة وال�ضَّ

يدة خديجُة بنُت ُخَوْيِلد اأكب �ِضّنًا  َكاَنِت ال�ضَّ  .4

َجها. الُم ِحَي َتزوَّ �ضوِل َعليِه ال�ضَّ من الرَّ

َي  َر�ضِ يِق  ال�ضدِّ اأبي بكر  بنُت  َعاِئ�َضُة  كاَنْت   .5

َجها  َتزوَّ ِحَي  نِّ  ال�ضِّ ِغَيَة  �ضَ َعْنُهَما   
ُ
اهلل

الُم. �ُضوُل عليِه ال�ضَّ الرَّ

واُج. َج ر�ضوُل اهلِل )�ص( َن�ضاًء �ضبق َلُهنَّ الزَّ َتَزوَّ  .6

َوَلٌد  الُم  ال�ضَّ َعَلْيِه  بيِّ  النَّ َن�ِضاِء  ِلَبْع�ِص  َكاَن   .7

ِْمن ْزوِج غي النبي.

الَقباِئِل  ِمَن  َعَددًا  َحْوَلُه  اهلِل  َر�ضوُل  َجَمَع   .8

ِمْن  زواجه  ِب�َضِبِب  الإِ�ضالَم  َرِت  َنا�ضَ ِتي  الَّ

ْتِلَك الَقباِئِل.

 َهاِت ُمْفَرداِت الُجِموِع اآلتيِة: 
كثيات: كثية

اأمهات املوؤمني: اأم املوؤمني

الن�ضاء: املراأة

الر�ضل: الر�ضول

زوجات: زوجة

ْدِريُب  )457(: التَّ
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)أ( أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة: 
اإل  )�ص(  الر�ضول  اأر�ضله  الذي  1-من 

املقوق�ص ؟

          اأر�ضل الر�ضول )�ص( حاطب بن اأبي 

بلتعة اإل املقوق�ص.

2-ماذا طلب املقوق�ص من حامل الر�ضالة ؟

           طلب منه اأن ي�ضف له الر�ضول.

3-ماذا قال املقوق�ص حي �ضمع حديث حامل 

الر�ضالة عن الر�ضول )�ص( ؟

           قال: كنت اأعلم اأن نبيًا يظهر وكنت 

اأظنه �ضياأتي من ال�ضام.

4-ما الهدايا التي اأر�ضلها للر�ضول )�ص( ؟

           اأر�ضل املقوق�ص للر�ضول دابة للركوب 

وك�ضوة وجارتي.

5-كيف اأ�ضلمت ال�ضيدة مارية واأختها �ضيين ؟

         اأ�ضلمتا حي اأقنعهما حاطب بالإ�ضالم.

ْقِويُم:  َتاِسَعًا: التَّ

 )ب( اِْسَتْخِدِم الَكِلَماِت َواْلِعَباراِت اآلَتِية ِفي ُجَمٍل ُمِفيَدٍة:
يدعو: يدعو الإ�ضالم اإل �ضلة الرحم وحفظ حقوق اجلار واإخراج الزكاة.  .1

اأعرا�ص احلمل: من اأعرا�ص احلمل الغثيان وعدم الرغبة ف الطعام.  .2

مر�ص طارئ: هناك مر�ص م�ضتدمي ومر�ص طارئ.  .3

معنى عام: هل هذا معنى عام اأو معنى خا�ص ؟  .4

ي�ضهر على: الأم ت�ضهر على راحة اأولدها.  .5

ر�ضل: اأر�ضل اهلل ر�ضاًل مب�ضرين ومنذرين.  .6

منذ: ما راأيت اأخي منذ �ضهر.  .7

نتائج: اأحرز طالب اجلامعة نتائج طيبة.  .8
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اْبُن �ِسيَنا1)1(

ْيِخ الَّرِئي�ِص ، ُوِلَد ِف  ُب ِبال�ضَّ بَوعليِّ احل�ضُي بُن عبِد اهلِل بُن �ِضيَنا )980-1036م( َفْيل�َضوٌف وَطِبيٌب ُم�ْضِلٌم ، ُيَلقَّ
َ
اأ

ِة والَفْل�َضَفِة َقْبَل  يا�ضَ بِّ والَفَلِك والرَّ ًة ِف الطِّ بَح ُحجَّ �ضْ
َ
َة ، َواأ ْرعَيَة والَعْقِليَّ ِف�ْضَنَة ُقْرَب ُبَخاَرى ، َوَدَر�َص الُعلوَم ال�ضَّ

َ
اأ

َيا�َضِة  ْعِليِم وال�ضِّ َلٍة ِبِهْم، وا�ضَتمرَّ َي�ْضَتِغُل ِبالتَّ  وظلَّ َعَلى �ضِ
ِ
ام َمراِء واحُلكَّ

ُ
ِل ِبالأ َيْبُلَغ الِع�ْضريَن ِمْن ُعُمِرِه. اتَّ�ضَ ْن 

َ
اأ

 )1036( ِلْلِميالِد.
ِ
َ وُدِفَن ِف َهَمَذاَن ِف َعام ْوَلِة َحتَّى ُتُوفِّ وتْدِبِي �ُضوؤُوِن الدَّ

ُفاُء« و«   وِمْن َهِذِه الُكُتِب »ال�ضِّ
ِ
َفاُته امِلئَتْيِ َبْيَ ُكتٍب َوَر�ضاِئَل َتُدلُّ َعَلى �َضَعِة ِعْلِمِه وَبراَعِتِه ِف الُعلوم نَّ اوَزْت ُم�ضَ جَتَ

ازيُّ ِبُعْنواِن » ُلباِب الإِ�َضاراِت »  ُه الَفْخُر الرَّ �ضَ ْنِبيهاُت » وَقْد خلَّ َفاء ، و« الإِ�ضاَراُت والتَّ ٌر لل�ضِّ َت�ضَ َجاة« َوُهو خُمْ النَّ

اِت » ، و » الَقاُنوُن » واإِليه َترِجُع �ُضْهرة اْبِن �ِضيَنا ِف َعامَلِ  ْكمِة والّطِبيعيَّ و«َجاِمع الَبداِئع« ، و » ِت�ْضُع َر�َضاِئَل ِف احْلِ

اِء من 1100للميالد اإل1500 للميالد. ِطبَّ
َ
َل َلَدى الأ وَّ

َ
بِّ اإِْذ َظلَّ امَلْرِجَع الأ الطِّ

ِر امَلْح�ُضو�َضاِت اإِْذ يقوُل  يِة الْنِتَباِه ِف َتَذكُّ همِّ
َ
ْعِليم، واإَِل اأ ِبَية والتَّ ْ �َص ابُن �ِضيَنا اإَِل َم�َضاِئَل َتَتَعلَُّق ِبالتَّ َكثيًا ما َتَعرَّ

اُن َفِلحَراَرِتِهْم  بَّ ا ال�ضُّ مَّ
َ
ا َتْن�َضِغُل ِبِه ُنفو�ُص الَباِلغَي ، اأ نَّ ْنُفو�َضُهْم َغْيُ َم�ْضَغولٍة ِبَ

َ
دًا ، لأ ْبياَن َيْحَفُظوَن جيِّ : اإِنَّ ال�ضِّ

ْبَياِن . طرِاب َحَرَكاِتِهْم ل َيُكون ِذْكُرُهُم َكِذْكِر ال�ضِّ ، وا�ضِّ

�ص َيا�َضِة ، َخ�ضَّ َيٍة عن ال�ضِّ بيِة ُمَبا�َضَرًة ِف ِر�َضالٍة َق�ضِ َوَقْد تكلََّم ابُن �ِضيَنا َعِن التَّ

.1( بتصرف من اإلنترنت( 1

لدر�س ال�سابع والع�سرون
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ْفِل ِمْن  ْخالِق الطِّ
َ

ِة اأ ْعِليُم ِبِرَيا�ضَ  التَّ
َ
ْن َيْبداأ

َ
ُجِل َمَع َوَلِدِه ، َفراأى اأ اِبَع ِمْنها ِل�ضَيا�َضِة الرَّ َل الرَّ ا الَف�ضْ

ِبَح َعادًة را�ِضَخًة . ِمَيمُة ، وُت�ضْ َفاُت الذَّ ْن َتهْجم َعَلْيِه ال�ضِّ
َ
ِتِه، َقْبَل اأ

َ
ِل ْن�ضاأ وَّ

َ
اأ

رب  طَّ َي�ضْ ِلئَّال   ، �َضديٍد  َغمٍّ  ْو 
َ
اأ َخْوٍف  ْو 

َ
اأ ٍب  َغ�ضْ اإَِل  ْفِل  الطِّ َتعِري�ِص  ِمْن  ر  ُيَحذِّ الَقاَنوِن  ِكَتاِب  َوِف 

اإَِذا َف�ضَلْت َو�َضاِئُل  اإِلَّ  ْرِب  اإَِل ال�ضَّ  اللُُّجوِء 
ِ
ِبَعَدم ُح  َوُهَو َيْن�ضَ َتِبعًا ِلذِلَك.  ْخالُقُه 

َ
اأ ِمزاُجُه ، وَتْف�ُضَد 

ِيِه 
ْ
َراأ وَيِجُب-َح�ْضب  ِبَكَراَمِتِه،  َما�ّضًا   ، ِبيِّ  ِلل�ضَّ ُمِذّلً  الِعَقاُب  َيُكوَن  لَّ 

َ
اأ ُط  وَي�ْضَتِ  . ْخَرى 

ُ
الأ ديِب 

ْ
اأ التَّ

ْلُه ، وَيِعَي �َضْمُعُه ،  اِد�َضِة ِمْن ُعُمِرِه ، وَت�ْضَتدَّ َمَفا�ضِ ْن َيَتَجاَوَز ال�ضَّ
َ
ْعِليَم اإِّل َبْعَد اأ ْفُل التَّ لَّ ُيَبا�ِضَر الطِّ

َ
-اأ

ُب  ْهُل املَُهذِّ ْعُر ال�ضَّ ْن َيْبَداأ بالُقراآِن ، ُثمَّ ُيْخَتاُر َلُه ال�ضِّ
َ
واألَّ ُيْحَمَل َعَلى ُمالَزمِة الِكَتاِب ِف ُكلِّ وْقٍت، واأ

ْعِليِم ، َوَتْوِجيِه ُكلٍّ ِمْنُهْم  وَل ِمن التَّ
ُ
ْطفاِل َبْعَد امَلْرَحلِة الأ

َ
، وَيْدُعو ابُن �ِضيَنا اإَِل ُمالَحَظِة ُمُيوِل الأ

ا�ِضئِيَ  النَّ واإِْعداِد   ، ِبَيِة  ْ التَّ ِف  ة  العَمليَّ اِحيِة  النَّ ُب ِبراعاِة  ُيطاِلِ َكَما   ، وا�ْضْتِعَداَداِتِه  ُمُيوِلِه  َح�ْضَب 

ٌر  َت�ضَ ْي�ضًا خُمْ
َ
َفاء« وَله اأ ِلَك�ْضِب امْلََعا�ِص ، ولبِن �ِضيَنا حديٌث ُمِهمٌّ َعْن ِعْلِم املُو�ِضيَقى ِف ِكتاِبِه » ال�ضِّ

ِبيِة. ْ ْف�ِص َوِف التَّ َثَر املُو�ضيَقى ِف َتْروِي�ص النَّ
َ
د فيه اأ َجاُة » ُيَحدِّ ْمَن ِكَتاِبِه« النَّ ِف املُو�ِضيَقى �ضِ
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 أَِجْب عن األسئلِة اآلتيِة :
من ابن �ضينا ؟  .1

هو اأبو علي احل�ضي بن عبد اهلل بن �ضينا.  

فيم برع ؟  .2

برع ف الطب والفلك والريا�ضة والفل�ضفة.  

مب لقب ؟  .3

    لقب بال�ضيخ الرئي�ص.

ماذا كانت عالقته باحلكام ؟  .4

ات�ضل بهم، وعمل معهم، فاأفاد النا�ص واحلكام بعلمه.  

اأين مت دفنه ؟  .5

مت دفنه ف همذان من بالد فار�ص.  

هل لبن �ضينا اآراء ف التبية ؟  .6

نعم، له اآراء ف اأ�ضباب التذكر، وتعليم الطفل، ومراحل التعليم، واأولوياته.  

لبن �ضينا راأٌي تربوي ف عقوبة الأطفال ، فما هو ؟ وهل يتفق ذلك مع  اآراء علماء التبية املعا�ضرين ؟  .7

نعم يدعو ابن �ضينا اإل احتام الطفل، وعدم �ضربه، والتدرج ف تعليمه، وهذا متفق مع ما عليه الأمر عند   

علماء التبية احلاليي.

ْدِرَيباُت التَّ

الً: أسئلُة  االستِيعاِب : َأوَّ

ْدِريُب  )458(: التَّ
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 اِْخَتِر التكملَة الصحيحَة للجمِل اآلتيِة :
ولد ابن �ضينا ف ............  .1

اأ/ بخارى  )    (

ب/ اأف�ضنة  )√(

ج/  اأ�ضفهان )    (

اأ�ضبح ابن �ضينا حجة ف الطب والفلك......   .2

اأ/ عند بلوغه الع�ضرين من عمره. )    (  .2

ب/ بعد بلوغه الع�ضرين من عمره . )    (

ج / قبل بلوغه الع�ضرين من عمره . )√(  

جتاوزت موؤلفات ابن �ضينا ..................  .3

اأ/ اأكث من مئتي كتاب )√(

ب/  مئة كتاب  )    (

ج / ثالث مئة كتاب )    (

الإ�ضارات  كتاب  بتلخي�ص  قام  الذي   .4

والت�ضبيهات هو ...................

اأ/  ال�ضيوطي . )    (

ب/  املنفلوطي . )    (

ْدِريُب  )459(: التَّ

ج/ الفخر الرازي )√(  

توفى ابن �ضينا ودفن ف .................................  .5

ج/ همذان . )√( ب/ طهران . )    (   اأ/   اأ�ضفهان )    (   

6.  يرجع �ضبب �ضهرة ابن �ضينا اإل كتابه....................

ج/ القانون )√(   ب/ جامع البدائع )    (   اأ/ لباب الإ�ضارات)    (   

لقب ابن �ضينا ب .........................  .7

ج/  ال�ضيخ الرئي�ص )√(   ب/ الرئي�ص )    (   اأ/  ال�ضيخ )    (    

كان ابن �ضينا بارعًا ف علم....................  .8

ج/ الكيمياء والطب والتبية )√(   ب/ النف�ص والتبية والفلك)   (   اأ/   الكيمياء والفيزياء )     ( 
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 اِستخرْج ِمَن النَّصِّ ُمراِدَف كلِّ َكِلَمٍة َتْحَتَها َخطٌّ ِفَيما َيْأِتي :
َباِب ِعْنَد َتْوِجيِهِهْم. )ا�ضتعدادات(. يدعو ابُن �ِضيَنا اإَِل ُمالَحَظِة ُقْدَراِت ال�ضَّ 1 .

ب(. َباُب َعَلى ُمالَزِمة الِكَتاِب . )ُيْغ�ضَ َوَيرى األَّ  ُيْجَب ال�ضَّ 2 .
َكَما َيَرى األَّ يكون العقاب ُمهينًا لل�ضبي. )مذًل(. 3 .

ْي�ضًا  َتْوِجيه ُكلِّ نا�ضئ ح�ضب ميوله ورغباته. )ميوله(. 
َ
اأ  َوَيَرى – . 4

ُه عل �ضرورة الهتمام بالزمة الطفل للتعليم والتدريب. )مداومة(.  ا�ضَتَمّر ابُن �ضينا ُيْنبِّ 5 .
اَوَزْت ُموؤَّلَفاُت ابِن �ِضيَنا املَئَتْيِ َبْيَ ُكُتٍب َوَر�َضاِئَل. )م�ضنفات(. . 6 جَتَ

بِّ وُعلوِمِه. )مرجعًا(. �َضا�ضًا ِف الطِّ
َ
َبَح ابُن �ِضيَنا اأ �ضْ

َ
. 7 اأ

فاِء لْبِن �ِضيَنا. )خل�ص(. اِزيُّ ِكَتاَب ال�ضِّ َر الُفْخُر الرَّ . 8 اْخَت�ضَ

َثاِنَيًا : َتْدِريَباُت اْلُمَفَرَداِت : 

ْدِريُب )460(:  التَّ

 :  اِْمأَل الَفَراَغاِت من الُجَمل اآلتية ُمستعينًا ِبما َوَرَد ِفي النَّصِّ
ِب اأو َخْوٍف. ْفِل اإَِل َغ�ضْ َر ابُن �ِضيَنا ِمْن تعري�ص الطِّ َحذَّ  .1

َفاء«. لبِن �ِضيَنا  حديث مهمٌّ َعن ِعْلِم املُو�ِضيقى ِف ِكتاِبِه »ال�ضِّ  .2

اِد�ضة ِمْن ُعُمِرِه. ْن يبلغ ال�ضَّ
َ
ْعِليم اإِلَّ َبْعَد اأ ْفُل التَّ َيَرى ابُن �ِضيَنا األَّ ُيَبا�ِضَر الطِّ  .3

ْخَرى.
ُ

ِديِب الأ
ْ
اأ  اإَِذا َف�ِضَلْت َو�َضاِئُل التَّ

لَّ ْرِب اإِ  اللجوء اإَِل ال�ضَّ
ِ
ُح ابُن �ِضيَنا ِبَعِدم َيْن�ضَ  .4

ْهِل. ْعِر ال�ضَّ ْفُل ِبِحْفِظ َبْع�ِص الُقْراآِن  ُثّم ال�ضِّ  الطِّ
َ
ْن َيْبَداأ

َ
َوِمْن اآراِئِه: اأ  .5

ْدِريُب  )461( : التَّ
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اِْرِبْط ُكلَّ جملتين َكَما ِفي الِمَثاِل :
املثال :

اِمَعِة / َيبُلغ اْلِع�ْضرين ِمْن ُعُمره . رَج ِف اجْلَ تخَّ

ج ِف اجلامعَة وملَّا َيْبُلِغ الِع�ْضَريَن ِمْن ُعُمِره. تخرَّ

حفظ القراآن / يبلغ الثامنة من عمره.

حفظ القراآن وملَّا يبلغ الثامنة من عمره.  .1

�ضفي من املر�ص /  ُيكمل العالج.  

�ضفي من املر�ص وملَّا ُيكمل العالج.  .2

عاد من بلده /  تنتهي العطلة .  

عاد من بلده وملَّا تنتِه العطلة .  .3

ذهب اإل امل�ضتو�ضف /  يقابل الطبيب.  

ذهب اإل امل�ضتو�ضف وملَّا يقابل الطبيب.  .4

در�ص الطب /  يبا�ضر العمل .  

در�ص الطب وملَّا يبا�ضر العمل .  .5

َراِكيِب : َثاِلَثًا: َتْدِرَيباُت التَّ

ْدِريُب  )462(:  التَّ
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١٩٤

١١

ة دَ الْوَحْ

رْسُ ٢٧ الدَّ

ريباتُ التَّدْ

   

  

            

   –  –    –   


    –   –  


    –   –  


    –    –   –  –  


  –    –   –    –  


    –    –     –  


    –  –    – 


  –   –   


ِتي  الَّ الَكِلَماِت  ِمن  ًة  فعليَّ ُجَماًل  ْن  كوِّ  
َبْيَن الَقْوَسْيِن ِفيما َيْأِتي : 

)البد – ال�ضتاء – ف – ي�ضتد(.  

ي�ضتدُّ البد ف ال�ضتاء.  .1

)الطالب – قراأ – ال�ضحيفة(.  

قراأ الطالب ال�ضحيفة.  .2

)زار – ابنه – الوالد(.  

زار الوالد ابنه.  .3

َراِبَعًا: َتْدِرَيباُت النحو: 

ْدِريُب  )463(: التَّ

)درجات – ف – ال�ضيف – ترتفع – احلرارة(.  

ترتفع درجات احلرارة ف ال�ضيف.  .4

)املباراة – �ضاهد – عثمان – التلفاز – ف(.  

�ضاهد عثمان املباراة ف التلفاز.  .5

)قبل – الطائرة – هبطت – �ضاعة(.  

هبطت الطائرة قبل �ضاعة.  .6

)املاء – ال�ضمك – ف – يعي�ص-ل-اإل(.  

ل يعي�ص ال�ضمك اإل ف املاء.  .7

)الفالح – زرع – الأر�ص(.  

زرع الفالح الأر�ص.  .8
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ِة في جملٍة مفيدٍة:  مَّ اجعْل كلَّ كلمٍة من الكلماِت اآلتيِة فاعاًل مرفوعًا ِبالضَّ

اجلملةالكلمة

1- فيل�ضوٌف

ٌة 2- ُحجَّ

3- التَّْدِبُي

َلٌة 4- �ضِ

5- ر�ضائُل 

6- ِعلٌم 

7- ا�ضطراٌب 

َباُب 8- ال�ضَّ

األقى الفيل�ضوف حما�ضرًة رائعًة.

ًة. جاءت حجة املحامي قويَّ

ظهر تدبُي الرجل ف تربية اأولده.

ًة. تربطني بخالٍد �ضلة قويَّ

و�ضلتني ر�ضائُل مهمة.

ت�ضمن العلم احلديث منافع كثية.

َعمَّ ال�ضطرُب املدينة ب�ضبب احلرب.

َم ال�ضباُب باقتاحات مفيدة.  تقدَّ

ْدِريُب )464(:  التَّ
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ِتي َبْعَدُه:   اِقرأَ النَّصَّ اآلِتَي ُثمَّ أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة الَّ
َنا�ٌص 

ُ
اأ الإِ�ضالَم  َدَخَل  َجاَوَرَها،  َوَما   

ِ
وم والرُّ الُفْر�ِص  َباَلَد  و�ضِمَلْت  الإِ�ضالميُة،  الُفتُوحاُت  ْت  اْمتدَّ ملا 

ِة.  ة الَعَرِبيَّ  الإِ�ْضالِمـيَّ
ِ
ِبالعلوم اراُتُهْم  اَرٍة، فاْمَتَزَجْت ُعلوُمُهْم وَح�ضَ ِعْلٍم وَح�ضَ ْهَل 

َ
اأ َوَكاُنوا  َكثِيوَن، 

وَن ِبِهْم، َوُيْكِثُوَن َلُهْم الَعَطاَء. ِذيَن َكاُنوا يهتمُّ َوَوَجَد الُعَلَماُء َت�ْضِجيعًا ِمَن اخُلَلَفاِء الَّ

ْن َيْبُلَغ 
َ
بِّ والَفَلِك والتبيِة َوْغِيَها َقْبَل اأ ولَئَك الُعَلَماِء ابُن �ِضيَنا الَِّذي َبَرَع ِف الَفْل�َضَفِة والطِّ

َ
وِمْن َبْيِ اأ

�َضَهُرها ِكَتاَب الَقاُنوِن، ولبِن �ِضيَنا اآراء �ُضَديدٌة ِف 
َ
ّلَف َعَددًا ِمن الُكُتِب َكاَن اأ

َ
اْلِع�ْضِريَن ِمْن ُعُمرِه، واأ

ِة احَلديَثة. َبِويَّ َظِرياِت التَّ َحدِث النَّ
َ
ِفُق َمَع اأ َغاِر َتتَّ َتْرِبَيِة ال�ضِّ

َخاِمَسًا: َتْدِرَيباُت الِقَراَءِة: 

ْدِريُب )465(: التَّ
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الأ�سئلة: 

ما البالد التي �ضملتها الفتوحات الإ�ضالمية ؟  .1

الفر�ص  بالد  الإ�ضالمية  الفتوحات  �ضملت   

والروم وما جاورها.

ما اأثر تلك الفتوحات ف ن�ضر الإ�ضالم ؟  .2

معارفهم  وازدادت  امل�ضلمي،  عدد  ازداد   

وعلومهم.

كيف اأثر اخللفاء ف علماء البالد املفتوحة ؟  .3

دفعوا العطايا، و�ضجعوا العلماء على الكتابة   

والتاأليف.

فيم برع ابن �ضينا ؟  .4

والفلك  والطب  الفل�ضفة  ف  �ضينا  ابن  برع   

والتبية وغيها.

ما اأ�ضهر كتبه ؟  .5

اأ�ضهر كتبه كتاب القانون.  

الكتب  تاأليف  ف  بداأ  عندما  عمره  كان  كم   .6

والر�ضائل ؟

كان عمره حينذاك اأقل من ع�ضرين عامًا.  

ِح الَخطأَ: ( أماَم العبارِة الصحيحِة والعالمَة )×( أماَم العبارِة الَخطأَ، وصحِّ  ضع العالمَة )
.) 1. ا�ضتفاد امل�ضلمون من علوم وح�ضارات البالد املفتوحة )

2. كان احلكام امل�ضلمون ل يهتمون بالعلماء )×( كان احلكام امل�ضلمون يهتمون بالعلماء.

.) 3. األف ابن �ضينا كتبًا وهو دون الع�ضرين من عمره )

.) 4. ابن �ضينا عامل ف التبية والطب وغيهما )

.) 5. لبن �ضينا اآراء تتفق مع النظريات التبوية احلديثة )

6. ولد ابن �ضينا ف بخارى )×(. ولد ابن �ضينا ف اأف�ضنة.

.) 7. امتزجت علوم البالد املفتوحة وح�ضاراتها بالعلوم العربية والإ�ضالمية )

8. مل يوؤلف ابن �ضينا اإل ف التبية )×(. األف ابن �ضينا ف التبية وف غيها من العلوم.

ْدِريُب )466(: التَّ
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باْخِتَبار  اآلتيِة  الُجمل  ِفي  الفراَغ  امأل   
الَكِلمِة / أَِو العبارة المناسبة: 

1-ُوِلَد ابُن �ِضيَنا ِف اأف�ضنة.

ِف�ْضَنَة
َ
اأ. اأ

ب. ُبَخاَرى

ج. �ِضيَناَء

2-لبِن �ِضيَنا ِكتاٌب ِف املو�ضيقى.

ْحِو اأ. النَّ

ِرَيعِة ب. ال�ضَّ

ج. املُو�ِضيَقى

اُم املُ�ْضِلُمون ي�ضجعون الُعَلماَء  3-َكاَن احُلكَّ

وَيكاِفُئوَنهم. 

اأ. َي�ْضِجُنون

ُعون ب. ُي�َضجِّ

ج. ُيعلِّمون

ْدِريُب )467(: التَّ

.
ِ
وم ُة ِبَح�ضاَراِت الُفْر�ِص والرُّ اَرُة الإِ�ْضالميَّ 4- امتزجت احَل�ضَ

اأ. الَتَقِت

ب. ِا�ْضَتَفاَدِت

ج. ِاْمَتَزَجِت

َ ابُن �ِضيَنا وُدفَن ِف همذان. 5-ُتُوفِّ

اأ. َطْهراَن

َفَهاَن �ضْ
َ
ب. اأ

ج. َهَمذاَن

�ْضَهُر ُكُتِب ابِن �ِضيَنا القانون.
َ
6-َكاَن اأ

اأ. القانوَن

َفاَء ب. ال�ضِّ

ج. املُو�ِضيَقى

 .
ِ
وم ُة ِبالَد الُفْر�ِص والرُّ 7- �ضملت الُفُتوَحاُت الإِ�ْضالِميَّ

اأ. �َضاَرَكِت

ِت
َ
ب. َبَداأ

ج. �َضِمَلِت

َغاُر امَلْدَر�َضَة اإِلَّ بعد ال�ضابعة. لَّ َيْدُخَل ال�ضِّ
َ
8- َيَرى ابُن �ِضيَنا اأ

اِبَعِة اأ. ِف ال�ضَّ

اِبَعِة ب. َقْبل ال�ضَّ

اِبَعِة ج. َبْعَد ال�ضَّ
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 أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اآلِتَيِة ِكَتابًة: 
اأين ولد ابن �ضينا ؟   .1

ولد ابن �ضينا ف اأف�ضنة.  

ما العلوم التي برع فيها ؟   .2

برع ابن �ضينا ف الطب والفل�ضفة والتبية والفلك وغيها.  

ما احل�ضارة التي تاأثر بها ؟   .3

تاأثر ابن �ضينا باحل�ضارة الفار�ضية والإ�ضالمية.  

ما اأ�ضهر كتبه ؟  .4

كتاب القانون.  

هل له اآراء ف تربية ال�ضغار ؟   .5

نعم له اآراء ف تربية ال�ضغار.  

اذكر اأهم اآرائه ؟   .6

من اأهم اآرائه عدم ادخال ال�ضغار ف املدر�ضة اإل بعد �ضن ال�ضابعة.  

ما مدى اتفاق اآرائه مع النظريات التبوية احلديثة ؟   .7

تتفق اآراوؤه مع النظريات التبوية احلديثة اتفاقًا كبيًا.  

ما راأيك ف ابن �ضينا العامل املربي ؟   .8

ابن �ضينا عامل وفيل�ضوف ومربي.  

َساِدَسًا: َتْدِرَيباُت الِكَتاَبِة: 

ْدِريُب )468(: التَّ
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عن  ِفْقرَتْيَن  عن  يقّل  َماال  اكتْب 
ِة  ْرَبِويَّ التَّ وآراِئِه  ِسيَنا،  ابِن  َنْشأَِة 

ِفَيَما ال يقلُّ ِعن 100 َكِلَمة: 
......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

ْدِريُب )469(:  التَّ

 اُكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك:
الإ�ضالم  دخل  جاورها،  وما  والروم  الفر�ص  بالد  و�ضملت  الإ�ضالمية،  الفتوحات  امتدت  ملا 

اأنا�ص كثيون، وكانوا اأهل علم وح�ضارة، فامتزجت علومهم وح�ضاراتهم بالعلوم الإ�ضالمية 

العربية. ووجد العلماء ت�ضجيعًا من اخللفاء الذين كانوا يهتمون بهم، ويكثون لهم العطاء.

ومن بي اأولئك العلماء ابن �ضينا الذي برع ف الفل�ضفة والطب والفلك والتبية وغيها قبل 

اأن يبلغ الع�ضرين من عمره، واألف عددًا من الكتب كان اأ�ضهرها كتاب القانون، ولبن �ضينا 

اآراء �ضديدٌة ف تربية ال�ضغار تتفق مع اأحدث النظريات التبوية احلديثة.

ْدِريُب )470( : التَّ
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 تحدث عن ابن سينا مستعينًا بما يأتي: 
َمْوِلِدِه.   .1

ِتِه.
َ

َن�ْش�أ  .2

�َشَعِة َثَق�َفِتِه.  .3

َف�ِتِه. َموؤَلَّ  .4

��ِشئنَي. ة ِللنَّ بويَّ �ِشَي��َشِتِه التَّ  .5

ة.  ِبَيِة الَعَمِليَّ ْ ِيِه ِف التَّ
ْ
َراأ  .6

ِاهتم�ِمِه ِب�ملُو�ِشيَقى.  .7

َوف�ِتِه.  .8

ْدِرَيباُت الكالم: َساِبَعًا: تَّ

ْدِريُب )471(: التَّ

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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 استمع إلى النص اآلتي جّيدًا ثم أِجْب 
عِن األسئلِة التي بعده: 

الن�ص

بعيد،  زمن  منذ  والعلم�ء  ب�لعلم  امل�شلمون  اأهتم 

يتعلم فيه� الطالب ف  التي  املدار�س  اأ�ش�شوا  وقد 

خمتلف البالد التي دخله� امل�شلمون. وقد اأ�شبحت 

لهم طرقهم اخل��شة ف التعليم وتقدمي املعلوم�ت، 

م�شتوي�تهم،  ح�شب  املتعلمني  بتق�شيم  ق�موا  وقد 

وهذه من�ذج لالألق�ب التي ك�نوا يطلقونه� عليهم.

ويطلق   
ً
معروف� ك�ن  ولكنه  ن�در  لقب  وهذا  غالم: 

على من يقراأ م�دة عند اأ�شت�ذ معني، ويغلب اإطالق 

هذا اللقب على �شغ�ر ال�شن.

الذين  الطالب  نوع  على  ويطلق  متعلم  اأو  مت�أدب 

بلغوا مرحلة البحث.

تلميذ: ويطلق على كثري من املتعلمني الذين بلغوا 

�شيوخهم  مبالزمة  التعليم  ف  متقدمة  مرحلة 

وعلم�ئهم.

فقيه اأو متفقه: ويطلق على ط�لب العلم الديني.

على  ويطلق  ا�شتعم�الً  االألق�ب  اأكرث  وهو  الط�لب: 

 ك�ن نوع هذا العلم.
ً
كل من يطلب العلم اأّي�

    وعلى كل ف�إن كرثة االألق�ب التي تطلق على من 

يطلب العلم تدل على االهتم�م ب�لعلم واملتعلمني.

الأ�سئلة:

1. منذ متى بداأ امل�شلمون يهتمون ب�لعلم والعلم�ء ؟ 

بداأ امل�شلمون يهتمون ب�لعلم والعلم�ء منذ زمن بعيد.

2. كيف ك�نوا يعلمون طالبهم.

  ك�نوا يعلمون طالبهم ب�لتلقني واملدار�شة.

َثاِمَنًا: فهُم المسموِع:

ْدِريُب )472(: التَّ

3. على من ك�ن يطلق لقب غالم ؟ 

  يطلق لقب غالم على من يقراأ م�دة على اأ�شت�ذ معني ويغلب اإطالقه على �شغ�ر ال�شن.

4. م� اأكرث االألق�ب التي اأطلقت على املتعلمني ؟ 

  لقب )الط�لب من اأكرث االألق�ب التي اطلقة على املتعلمني(.

5. من هو التلميذ ؟ 

هو الذي بلغ مرحلة متقدمة ف التعليم ومالزمة ال�شيوخ والعلم�ء.

6. م�ذا يطلق على متعلم العلوم الدينية ؟ 

يطلق على متعلم العلوم الدينية لقب الفقيه اأو املتفقه.

7. عالم تدل كرثة االألق�ب ؟ 

 تدل كرثة االألق�ب على االهتم�م ب�لعلم واملتعلمني. 

8. م� اللقب الذي حتب اأن يطلق عليك ؟ 

 اللقب الذي اأحب اأن يطلق علي هو )االأ�شت�ذ(.
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 أكمل العبارات اآلتية بما ُيَناِسب: 
1/ ِللُعَلَم�ِء َمَك�َنٌة َع�ِلَيٌة لدى امل�شلمني.

اأ. ِف الِعْلِم )     (

ب. ِعْنَدُهْم )     (

ج. َلَدى املُ�ْشِلِمنَي)     (           

2/ َبَنى املُ�ْشِلموَن امَلَداِر�َس لتعليم الن��س.  

��ِس)     ( ْمِع النَّ اأ. ِلَ

��س  )     ( ب. ِلَتْعِليِم النَّ

��ِس)     (            ج. مِلَْعِرَفِة النَّ

�ِلِب الِعْلُم الذي ين��شبه. ُم ِللطَّ 3/ ُيَقدَّ

اأ. الَِّذي ُيَن��ِشُبُه)     (

ب. ال ُيِحبُّه)     (

ج. الَكِثرُي)     (           

4/ َكِلَمُة »َط�ِلٌب« لقب.

اأ. ا�شٌم  )     (

ب. ُكْنَيٌة )     (

ج. َلَقٌب )     (           

ْدِريُب )473(: التَّ

َة الَتِعْليِم من عدد املتعلمني. يَّ َهمِّ
َ
5/ َنِعْرُف اأ

اأ. ِمن الَواِجِب الَِّذي َيْنَتِظُر املَُتَعلَِّم  )     (

�ِلُب)     ( ب. ِمن اْلِكَت�ِب الَِّذي َيْقَروؤُُه الطَّ

ج. ِمْن َعَدِد املَُتَعلِِّمني)     (

6/ َطَلُب الِعْلَم َي�ْشَمل َتِعْليَم كل علوم احلي�ة.

ْرَعِيِة َفَقْط )     (  ال�شَّ
ِ
اأ. الُعُلوم

 احَلَي�ِة )     (
ِ
ب. ُكلِّ علوم

ج. اللَُّغ�ِت َفَقط )     (           

7/ ال َتْعِليَم ِبدوِن معلم وط�لب وكت�ب.

اأ. ُمَعلٍِّم )     (

ب. ُمَعلٍِّم وَط�ِلٍب َوَكَت�ٍب)    (

ج. َط�ِلٍب)     (           

.
ِ
�ِلِب واملَُعلِّم ة العالَقِة َبنَي الطَّ ِر ُقوَّ ُرَورَة َتَوفُّ ـِي ب�شَ ْوَق�ِت ُنو�شِ

َ
8/ ِف ُكلِّ االأ

�ِلِب واملَُعلِِّم )     ( ة الِعالَقِة َبنَي الطَّ اأ. ُقوَّ

�ِلِب واملَُعلِِّم)     (            ْعِف الِعالَقِة َبنْيَ الطَّ ب. �شَ

�ِلِب وامْلَُعلِِّم)     (             ُوُجوِد ِعالَقٍة َبنْيَ الطَّ
ِ
ج. َعَدم
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ْن َعَلى أَيِّ أَْنواِع المتعلمين ُتْطَلُق؟  ِتي ُتْطَلُق َعَلى الُمَتَعلِِّميَن َحاِلّيًا َوَبيِّ  اذُكِر اأَلْلَقاَب الَّ
ُمستعينًا بما سمعت: 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

ْدِريُب )474 (: التَّ
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)أ( أَِجْب عِن األَسئلِة اآلِتيِة: 
دخل االإ�شالم عدد من علم�ء الفر�س والروم،   .1

فهل  النف�س،  وعلم  والفلك  الطب  ف  برعوا 

تذكر واحدًا منهم ؟

نعم، واأذكر منهم: ابن �شين�.  

من �شجع اأولئك العلم�ء على الت�أليف ؟  .2

على         العلم�ء  �شجعوا  الذين  هم  اخللف�ء 

الت�أليف.

كيف ك�نت مك�نتهم عند اخللف�ء ؟  .3

       ك�ن العلم�ء من املقربني لدى العلم�ء.

م� اأثرهم ف احلي�ة ؟  .4

ك�ن اأثرهم وا�شحً� ف احلي�ة اآنذاك.  

قويم:  َتاِسَعًا: التَّ

ْعِبَيراِت اآلَتِيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفَيدٍة:   )ب( اسَتْخدِم الُمْفَرَداِت والتَّ
1. ولد النبي: ولد النبي عليه ال�شالم ف مكة وتوف ف املدينة.

2. ع��س: ع��س حي�ته كله� ف مدينة واحدة.

3. تربية: تربية االأطف�ل تبداأ قبل والدتهم – بتبية االأمه�ت.

4. هي مدينة: هي مدينة من مدن اإيران ف الوقت احل�يل.

ِبه عليه. ب: علم طفلك اأن يفعل ال�شيء دون َغ�شْ 5. غ�شْ

6. خوف: ال خوف عليك، اأنت تقف موقفً� �شليمً�.

7. توف: توف الرجل قبل ميالد طفله.
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َمُة1)1( َُكرَّ ُة المْ َمكَّ

ٌة َقدميٌة، ا�ْشُتِهَرْت  مُة مِدينٌة عِرِبيَّ ُة املَُكرَّ َمكَّ

ِف  َوَتَقُع   ،
ِ
االإِ�ْشالم َقْبَل  َقدمٍي  َعْهٍد  ْمنُذ 

ُة  مكَّ .َدَخلْت  ِة  ُعوِديَّ ال�شُّ ِة  الَعَرِبيَّ امَلَْملَكِة 

ُدَن� اإِبراِهيُم  َل اإِْليه� �َشيِّ ْن َو�شَ
َ
التَّ�ِريَخ ُمْنذ اأ

َعَلْيِهم�  اإِ�ْشَم�ِعيُل  اْبُنُه  وَمَعُه  الُم  ال�شَّ َعلْيِه 

مُّ اإِ�شَم�عيَل .
َ
الُم وْزَوجُته َه�ِجُر اأ ال�شَّ

ٍق َلي�ْس  يِّ َك�َنْت مّكُة قريًة �شغريًة ِف واٍدٍ �شَ

َجميِع  ِمْن  َة  كَّ مِبَ َب�ُل  اْلِ يُط  َوحُتِ ْزُرع  ِبه 

اِلَه�ِت .

ُة ِب�لَب�ِء َكَم� َج�َء ِف الُقْراآِن  ُة َوبكَّ وا�ْشُمه� َمكَّ

َللَِّذي  ��س  ِللنَّ َع  و�شِ َبْيٍت  َل  وَّ
َ
اأ )اإِنَّ  الَكِرمِي: 

. )2(
2

َة ُمَب�َركً�(  ِببكَّ

الُم  ال�شَّ َعَلْيِه  اإِْبراهيَم  دَن�  �َشيِّ  
ُ
اهلل َمَر 

َ
اأ

 َيْبِني 
َ
 )اْلْكَعبة(، َفَبَداأ

ِ
َرام ِبِبَن�ِء اْلَبْيِت احْلَ

َوُي�َش�ُرُكه  ي�ش�ِعُدُه  اإِ�ْشَم�عيُل  وابنُه  الَكْعَبَة، 

ِف الَعَمِل .

َبُة : الَكعمْ

اْلَقَواِعَد  اإَِبراِهيُم  َيْرَفُع  )واإِْذ   : َتَع�َل  َق�َل 

اإِنَّك   � ِمنَّ ْل  َتَقبَّ َن�  َربَّ واإِ�ْشم�ِعيُل،  اْلَبْيِت  ِمَن 

ِبَن�ِء  َبَداَيِة  َل  اإِ اإِ�َش�َرٌة  االآيِة  َهِذِه  َوِف   )3(
3

اْلَعِليُم( ِميُع  ال�شَّ ْنَت 
َ
اأ

اْلَكْعَبِة .

ِة، َوَك�َنْت  �ِهِليَّ �شً� َلَدى اْلَعَرِب َحتَّى ِف اْلَ َظلِِّت اْلكْعَبُة َمَك�نً� ُمقدَّ

ي َتُقُوم ِب�إَداَرِة �ُشوؤُوِنه�، َومَلَّ� َقَبيلُة ُقَرْي�ٍس ِهَي التَِّ

        

 

 

 

  

 

      
                                 
                                      

                          

              
                   

                            
                         

    

                                           
                     

    
               
                         
                 

          

                 
                       
                         

  
  

  

اِنَيَة َع�ْسَرَة اْلَوْحَدُة الثَّ

َماٌت } { ُمُدٌن َوُمَنظَّ

رُس الثاِمُن والِْعْشروَن الدَّ

)1( بتصرف عن املوسوعة العربية امليسرة.
)1( األهداف : تهدف دروس هذه الوحدة إلى : 

1 – تزويد الدارس مبعارف ومعلومات عن معالم إسالمية وإفريقية بغرض توسيع املدارك والوقوف على اجملهودات التي 
تقدمها جهات عديدة إلثراء حياة املسلمني .

2 – لفت انتباه الدارسني إلى أوجه التعاون والترابط التي تربط بني سكان العالم اإلسالمي واإلفريقي والعربي .
3 – تزويد الدارسني بعدد من املفردات والتراكيب ذات الصلة ببعض البالد واملواقع واملنظمات .

2( اآلية رقم )96( من سورة آل عمران. )2(
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ْدَوِة ِلَتُكَون َمك�نً�  َة َداَر النَّ كَّ �َشْت مِبَ َدارُة �ُشوؤُوِن الَكْعَبِة َف�أ�شَّ َبَحْت ِقبَيلُة ُقَري�ٍس َقِويًة اْنَتَقَلْت اإَِلْيه� اإِ �شْ
َ
اأ

ْفراُد اْلَقِبَيلِة ِبَن�َء املن�ِزِل ِب�حِلَج�َرة، 
َ
 اأ

َ
ْحَواِله� َوَبَداأ

َ
الْجِتَم�َع�ِته�، وُمَن�َق�َشِة ُم�ْشِكالِته�، َوعْر�ِس اأ

َة  نَّ َمكَّ
َ
ًة الأ ْن ْيَعَمُلوا ِبَه�. َخ��شَّ

َ
ِكُن اأ نَّ التََّج�َرَة َك�َنْت احِلْرَفة املَُن��ِشَبَة التَِّي مُيْ

َ
وا ب�لّتج�رِة؛ الأ واَهتمُّ

ْيفً� .  �شَ
ِ
�م ال ْزَرَع ِفيه� َوال َم�َء، ولَذِلك َك�َنوا َيْرَحُلون اإَِل اْلَيَمِن �ِشَت�ًء، واإَِل ال�شَّ

ِبْئُر َزْمِزَم :

ِدن� اإِبراِهيَم َعلْيِه  َة ِبْئُر َزْمَزَم وهي ِبُئٌر قِدميٌة، ُوِجَدْت ِبِجواِر الَكْعَبِة، َتعوُد اإَِل َعْهِد �َشيِّ  ِف َمكَّ

ِغرُي،  ال�شَّ ْفُل  الطِّ َفَبَكى  َم�َء،  وال  فيِه  َزَرَع  ال  َمك�ٍن  ِف  ُه،  مَّ
َ
واأ اإِ�ْشم�ِعيَل  ابَنُه  َتَرك  ِحنَي  الُم،  ال�شَّ

ْت �َشْبَع  َتَّ
ََ
َف� وامْلَرَوِة، َحتَّى اأ ْت ُتَهْرِوُل َبنْيَ ال�شَّ

َ
وِع واْلَعَط�ِس، َفَبَداأ َفَخ�َفْت االأمُّ َعَلى َوَلِده� ِمَن اْلَ

َراِخِه، َف�َشِرب  ْثَن�َء �شُ
َ
كه� اأ ْفِل اإِ�ْشَم�ِعيَل، التَِّي َك�َن ُيَحرِّ ْرُجِل الطِّ

َ
 امَل�ُء َيْظَهُر ِعْنَد اأ

َ
اٍت، َفَبداأ مرَّ

��ُس َطَلبً� للم�ِء . ُه، وَج�َء اإِلْيِهُم النَّ مُّ
ُ
ْفُل، و�َشَرِبْت اأ الطَّ

�ُسوُق َعَكاٍظ :

ِتي 
ْ
جِّ وَك�َنِت الَقَب�ِئُل َت�أ ْي�شً� َظَهَر �ُشوٌق م�ْشُهوٌر ُهو �ُشوُق ُعَك�ٍظ الَِّذي َيْنِعقُد ِف َمْو�ِشِم احْلَ

َ
َة اأ ِف َمكَّ

وِق فَيْعِر�شون ُفُنوَنُهْم اإَِل ال�شُّ
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َل َعَرفَة )َمك�ِن الُوُقوِف املعروِف َح�لّيً�(  �سٍ وَخَط�َبٍة ُثمَّ َيْذَهبُون اإِ واآداَبُهْم ِمْن �ِشْعِر وَق�شَ

َوَط�ِنِهم .
َ
ْن ُيْعودوا اإَِل اأ

َ
. َقْبَل اأ

اأََبَرَهُة :

ِنَي�بًة  اْلَيَمِن  ْبَرَهَة َح�ِكِم 
َ
اأ  ِمْن 

ٍ
ِلُهُجوم ْت  َفَقْد َتعّر�شَ ُكلُُّه َه�دئً� �َشْهاًل.  َت�ِريُخ الَكْعبِة  َيُكْن  َلْ 

َه�َيِة  جِّ اإَِل الَكْعبِة، وِف النِّ �ُج َبَداًل َعِن احْلَ ِوي اإِْلَيَه� احُلجَّ
ْ
ب�َشِة، َفق�َم ِبِبَن�ِء َكِني�َشٍة َي�أ َعن احْلَ

َكْيَف  َتَرَ  َلْ 
ََ
)اأ اْلِفيل  �ُشوُرة  ُت�شرِيُ  َكَم�  ف�ِشَل  ُه  َلِكنَّ اْلْكْعَبِة  َعَلى  ااِل�ْشتِيالَء  َوَح�َوَل  َة  َمكَّ َه�َجَم 

ب�ِبيَل ْترِميِهم 
َ
اأ ْر�َشَل َعَلْيِهْم طرْيًا 

َ
ليٍل واأ َلْ َيْجَعْل َكْيَدُهْم ِف َت�شْ

َ
اأ َح�ِب اْلِفيل  �شْ

َ
ِب�أ َفَعَل َربَُّك 

. )1(
1

ُكول(
ْ
ٍف َم�أ جيٍل َفَجَعَلُهْم َكَع�شْ ِبِحَج�رٍة ِمن �شَّ

َعْهُد الإِ�ْسالِم :

راٍت  َكَم�  لُّوَن اإَِلْيَه� ِف اْلَيْوم ْخم�َس مَّ َخَذ املُ�ْشِلُموَن اْلَكْعَبة ْقِبَلًة َلُهْم، ُي�شَ  اتَّ
ِ
ِر االإِ�َشالم ِف َع�شْ

. ْرَك�ِن احلجِّ
َ
َف� وامْلَْرَوِة ُيْعَتَبُ ُرْكنً� ِمْن اأ ْعَي َبنْيَ ال�شَّ َواَف ِبَه� وال�شَّ نَّ ِزَي�َرَة الَكْعَبِة والطَّ

َ
اأ

.3( اآلية رقم )127( من سورة البقرة(  1
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 أَِجْب َعِن اأَلْسئَلِة اآلِتيِة: 
اأين تقع مكة املكرمة ؟  .1

العربية  اململكة  غرب  ف  املكرمة  مكة  تقع   

ال�شعودية.

منذ متى دخلت الت�ريخ ؟  .2

و�شل  اأن  منذ  الت�ريخ  املكرمة  مكة  دخلت   

اإليه� �شيدن� اإبراهيم وابنه اإ�شم�عيل  عليهم�  

ال�شالم، وزوجته ه�جر اأم اإ�شم�عيل. 

اإبراهيم عليه ال�شالم وزوجته  من ج�ء مع   .3

ه�جر ؟

ابنهم�  ه�جر  وزوجته  اإبراهيم  مع  ج�ء   

اإ�شم�عيل.

م� اال�شم االآخر ملكة والذي ذكره القراآن ؟  .4

هو  ملكة  القراآن  ذكره  الذي  االآخر  اال�شم   

بكة.

اذكر بع�س االأم�كن الب�رزة مبكة ؟  .5

وبئر  الكعبة  مبكة:  الب�رزة  االأم�كن  بع�س   

ْدِرَيباُت التَّ

الً :َأْسئَلُة ااِلْسِتِيَعاِب : َأوَّ

ْدِريُب )475(: التَّ

زمن  ف  عك�ظ  �شوق  احلرام،  وامل�شجد  زمزم 

ال�هلية.

ملن ك�نت اإدارة �شوؤون الكعبة ف ال�هلية ؟  .6

لقبيلة  ال�هلية  ف  الكعبة  �شوؤون  اإدارة  ك�نت   

قري�س.

اأين ك�نت تهرول اأم اإ�شم�عيل عليه ال�شالم حينم�   .7

بكى من العط�س ؟

واملروة  ال�شف�ء  بني  تهرِوُل  اإ�شم�عيل  اأم  ك�نت   

حينم� بكى ابنه� اإ�شم�عيل من العط�س.

م�ذا ك�ن يقدم ف �شوق عك�ظ ؟  .8

ك�ن العرب يقدمون ف �شوق عك�ظ فنونهم واآدابهم   

من �شعر وق�ش�س وخط�بة.
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   اِْخَتِر اْلَمْعَنى الَمناِسَب لِما َتْحُته َخطٌّ 
ِفيما َيْأِتي :

ِبِه  َيُطوُف  َكَمك�ٍن  الَكْعَبة  ُا�ْشُتِهَرِت    -1

�ُج واملُْعَتِمروَن واملَُتعبدوَن : احُلجَّ

وَرُته� )     ( )اأ( َظَهرْت �شُ

) )ب( ُعرَفْت عْنَد الَكثرييِن ) 

��ِس )      ( )ج( عرَفه� َبْع�َس النَّ

ُة التَّ�ريَخ : 2- َدَخَلْت َمكَّ

) ُخوَن َت�ِريَخه� ) )اأ( َذَكَر املُوؤرِّ

ْت وَتَّ ِبن�وؤُه� )    (
َ

)ب( َن�َش�أ

��ُس )      ( )ج( �َشَكَنه� النَّ

3- ُت�َشّمى الَكْعَبُة البيَت احَلَراَم :

�َج َيلَب�ُشَون االإَِحراَم )      (     )اأ( الأنَّ احُلجَّ

) ( 
ِ
َرام َة الَبَلِد احْلَ )ب( ِلْوُجودَه� ِف َمكَّ

�ْشَي�ء 
َ
اأ َنْف�ِشِه  َعَلى  ُم  ُيحرِّ املُْحِرَم  نَّ 

َ
الأ )ج( 

اًل )      ( �شْ
َ
مة اأ َغرْيَ ُمرََّ

�ٌس : 4- الَكْعَبُة َمَك�ٌن ُمَقدَّ

ب�آداٍب  ِفيِه  االلَتزاُم  ُيِجِب  َتٌم  ُمْ )اأ( 

  ) ُمعينٍة ) 

)ب( َي�ْشَبُه َبْيَت امْلَقِد�ِس ِف َفِل�ْشِطنَي )      (

)ج( َمك�ٌن وا�ِشٌع َي�ِشع اَلميَع)      (

َثاِنَيًا: َتْدِرَيباُت اْلُمْفَرداِت :

ْدِريُب )476( : التَّ

َة : �ِن َمكَّ ْحوال �ُشكَّ
َ
ْدَوِة َمك�نً� َلعْر�ِس اأ 5- َك�َنْت َداُر النَّ

��ِس  ( )ب( مِلََح�َوَلِة ْجمِع النَّ هْم ) ��ِس وُم�ْشِكالِتِ   )اأ( مَلْعِرفة ُظروِف النَّ

ِف َمك�ٍن واحٍد )      (

ِتهم )      ( حَّ ��ِس َعن �شِ اِل النَّ )ج( ِل�ُشوؤَ

َة َغ�ِلبً�: ْهُل َمكَّ
َ
َرَفُة الَِّتي َعِمل ِبَه� اأ 6- َم� احْلِ

) َج�َرُة )      (   )ج( امِلْهَنُة )   )اأ( امَلَك�ُن )      (   )ب( التِّ

مُّ ُتَهْروُل َبْحثً� َعِن امَل�ِء :
ُ
7- بداأِت االأ

ِري ِب�ُشْرعة )      ( )اأ( َتْ

) ْكرَثَ من امَل�ْشِي ) 
َ
قلَّ من اَلْرِي واأ

َ
)ب( ت�شي بُخْطواٍت  اأ

�ِشي ِبُبطء �َشديٍد )      ( )ج( َتْ

�ْشُبوٍع :
ُ
ًة ِف ُكلِّ اأ وُق َمرَّ 8- َيْنَعقُد ال�شُّ

) ��ِس )   ِع النَّ  الَعَمُل ِبَتَجمُّ
ُ
)اأ( ْيَبَداأ

��ِس )      ( ِق النَّ )ب( َيْنَتِهي ِمَن اْلَعَمِل ِبَتفرُّ

ُخوِل اإِلْيَه� )      ( ْبُواَبُه مِلَْنِع الدُّ
َ
وُق اأ )ج( َيْقِفُل ال�شُّ
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استخِدِم الُمْفَرَداِت اآلِتَية ِفي ُجَمٍل ِمْن إِْنَشاِئَك :
الوادي: ا�شكن ف هذا الوادي الوا�شع حتى اأعود مرة اأخرى.

ي�ش�رك: ي�ش�رك الطالب ف حفل االأن�شطة اخلت�مي.

د العم�ل قواعد البن�ء. القواعد: ي�شيِّ

ل من� ال�شي�م والقي�م. تقبل: ربن� تقبَّ

االأقوى: ال�شيطرة والبق�ء لالأقوي.

حرفة: م� حرفة والدك ؟

�شراخ : اأ�شمع �شراخ طفل.

خط�بة : يت�ش�بق الطالب ف فن اخلط�بة.

ْدِريُب )477(:  التَّ
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 أَْكِمِل الُجَمَل َكَما ِفي المثال :
املثال :

ٌة ( َمُة / َمِدينٌة / َعرِبيَّ ُة امْلََكرَّ ) َمكَّ

ٌة قِدمَيٌة . َمُة مِدَينٌة َعَرِبيَّ ُة امْلَُكرَّ َمكَّ

) َرُة / َبَلٌد / َعربيٌّ )امَلِديَنُة املَُنوَّ

املدينة املنورة بلد عربي قدمٌي.

 )كيني� / قطر / اإفريقي(

كيني� قطر اإفريقي قد مٌي.

 )ج�كرت� / ع��شمة / اآ�شيوية(

ج�كرت� ع��شمة اآ�شيوية قدمية.

 )االإدري�شي / موؤلف/ م�شلم(

راِكيِب : َثاِلَثًا: َتْدِرَيباُت التَّ

ْدِريُب ) 478(:  التَّ

4. االإدري�شي موؤلف م�شلم قدمي.

)ل�ش�ن العرب / كت�ب / لغوي(

5. ل�ش�ن العرب كت�ب لغوي قدمٌي.

 )اأم درم�ن / مدينة / �شودانية(

6. اأم درم�ن مدينة �شودانية قدمية.

 )فل�شطني / قطر / عربي(

7. فل�شطني قطر عربي قدمٌي.

 )مكة املكرمة / مدينة / اإ�شالمية(

8. مكة املكرمة مدينة اإ�شالمية قدمية.
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       أَْكِمِل اْلُجَمل َكَما ِفي المثاِل :

املثال :

ة(               )الب�ُل / َمكَّ

َه�ِت . ة ِمْن َجِميِع اْلِ كَّ يُط اِلَب�ُل مِبَ حُتِ

)االأ�شج�ر / املدينة(  

حتيط االأ�شج�ر ب�ملدينة من جميع اله�ت.  .1

)الغ�ب�ت / النهر(   

حتيط الغ�ب�ت ب�لنهر من جميع اله�ت.  .2

)امل�ش�كن / ال�معة(   

حتيط امل�ش�كن ب�ل�معة من جميع اله�ت.  .3

ْدِريُب  )479(: التَّ

)الطالب / امللعب(  

يحيط الطالب ب�مللعب من جميع اله�ت.  .4

)امل�شلمون / الكعبة(   

يحيط امل�شلمون ب�لكعبة من جميع اله�ت.  .5

)التلميذات / املعلمة(   

حتيط التلميذات ب�ملعلمة من جميع اله�ت.  .6

)الرك�ب / ال�شي�رة(   

يحيط الرك�ب ب�ل�شي�رة من جميع اله�ت.  .7

)الب�ل / مكة(   

حتيط الب�ل مبكة من جميع اله�ت.  .8
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  أَْكِمِل الُجمَل َكَما ِفي المثاِل :
املثال :

)االآيِة / بن�ِء الَكْعبة(

ِف َهِذِه االآيِة اإِ�ش�رٌة اإَِل ِبدايِة بن�ِء اْلَكْعَبِة .

1. ف هذا الكالم اإ�ش�رة اإل بداية الدر�س.

 )الزح�م / العمل(

2. ف هذا الزح�م اإ�ش�رة اإل بداية العمل.

ْدِريُب )480(: التَّ

)االجته�د / النج�ح(  

3. ف هذا االجته�د اإ�ش�رة اإل بداية النج�ح.

)اخلط�ب / العمل(   

4. ف هذا اخلط�ب اإ�ش�رة اإل بداية العمل.

)االجتم�ع / االنتظ�م(   

ف هذا االجتم�ع اإ�ش�رة اإل بداية االنتظ�م.

)الرحلة / ال�شداقة(  

6. ف هذه الرحلة اإ�ش�رة اإل بداية ال�شداقة.

)احل�شور / االهتم�م(  

7. ف هذا احل�شور اإ�ش�رة اإل بداية االهتم�م.

)االآية / بن�ء  الكعبة(  

8. ف هذه االآية اإ�ش�رة اإل بداية بن�ء الكعبة .
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  اِْقَرأ اْلُجَمَل اآلِتَيَة: 
ِرَمُة مدينٌة عربّيٌة قِدميٌة.  كُة امَلكَّ 1-مَّ

ِغرَيًة.  ُة َقْريًة �شَ 2-َك�َنْت َمكَّ

اْلَبْيِت  ِبِبَن�ِء  اإِبراِهيَم  يَدَن�  �شِّ  
ُ
اهلل َمَر 

َ
اأ  -3

.
ِ
احلرام

ي  َته� َخطٌّ ُت�َشمَّ �ِبَقِة كلُّ َكِلَمٍة حَتْ َمِل ال�شَّ ِف اْلُ

وَف،  ى املُْو�شُ ُف ِا�ْشمً� َقْبَله� ُي�َشمَّ ـفَة، وَت�شِ ال�شِّ

وُهَم� ُمَتَط�ِبَق�ِن. )ُمَتَم�ِثالِن( ِف التَّْذكرِي )َهَذا 

َذبٌة(   ُمهَّ بنٌت  )هذه  والت�أنيِث  جديٌد(،  قلٌم 

والتَّْنكرِي  الَكِبرَي(  ُجَل  الرَّ )َق�َبْلُت  والتَّْعريِف 

ْيَن 
َ
)اأ االإِفراِد  ِف  وَكَذلك  �شَغرٌي(  َوَلٌد  )ِعْندِي 

َكت�ب�ن  )هذاِن  ثِنَية  والتَّ ؟(  غرُي  ال�شَّ الولُد 

َب�ٌت(. َجديدان( وِف اَلْمِع )َهوؤالِء بن�ٌت ُموؤَدَّ

ْحِو:  َراِبَعًا: َتْدِرَيباُت النَّ

ْدِريُب )481(: التَّ

َفَة ِمَن اْلُجَمِل اآلتيِة َكَما ِفي المثاِل:  اِْسَتْخِرِج اْلَمْوُصوَف والصِّ
 

َفُةَعالَمُة اإلِْعرَاِبامْلَْوُصوُفاْلُْملَُة َعالَمُة اإلِْعرَاِبالصِّ

ُة ِمن َعْهٍد َقدميٍ. الَْكْسرَةَقِدميِالَْكْسرَةَعْهٍداملثال: اُْشِتهرْت مكَّ

َة. الفتحةاملناسبةالفتحةالرفة1-كانَِت التَِّجارَُة اْلِرََفَة املَُناِسَبَة ألَهِل َمكَّ

الضمةقديةالضمةبئر2-بَْئُر زَْمزََم بِْئٌر َقِدَيٌة.

الضمةكبيرةالضمةمدينة3-اْلَرُْطوُم َمِديَنٌة َكَبيرٌة.

ِغيُر ِفي َحَديقِة املَْنزِِل. ْفُل الصَّ الضمةالصغيرالضمةالطفل4-يَلَْعُب الطِّ

الضمةحديثةالضمةجامعة5-جاِمَعة إِْفرِيقَيا َجاِمَعٌة َحِديَِثٌة.

الكسرةجديدةالكسرةسيارة6-رَِكْبنا ِفي َسيَّارٍة َجِديَدٍة.

ًة ُمثيرًة. الفتحةمثيرةالفتحةقصة7-ُقرْأُت ِقصَّ

ٍة وَاِسَعٍة. الكسرةواسعةالكسرةشقة8-أَْسُكُن ِفي َشقَّ

ْدِريُب )482(: التَّ
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 اِْقَرأ النَّصَّ اآلِتي، ُثمَّ أَِجْب َعِن اأَلْسئَلِة الَِّتي َبْعَدُه:
َم�ِكُن 

َ
ْيَنَم� َك�نُوا، وَهِذِه االأ

َ
اأ ٌة وتقِديٌر َكِبرٌي، َلَدى امْلُ�ْشِلَمنَي  م�ِكَن، لَه� َمَك�َنٌة َخ��شَّ

َ
ُهَن�َك ثالَثُة اأ

ْن ُيَه�ِجروا اإَِلْيه� وَيْبَقْوا 
َ
ِريُف، ُيِحبُّ املُ�شلموَن اأ وَرُة، والُقْد�ُس ال�شَّ َمُة، واملدَينُة املُنَّ ِهي َمَكُة املَُكرَّ

ْمَواَلُهْم ِف �شبيِل اهلِل .
َ
وموَن، وُيْنِفُقوَن اأ لُّوَن، َوَي�شُ ِبِجَواِره� ِللتَّعبُّد، َيَقَروؤُوَن القراآَن، وُي�شَ

نَّه� 
َ
ب�أ املدينُة  يُز  وَتتمَّ  . وامل�شْجَد احلراَم  َزمَزَم  وبئَر  الكعبَة  املُ�شِلمنَي،  ِقْبَلَة  ِبه�  نَّ 

َ
ِب�أ ُز  َتَتَميَّ ُة  َمكَّ

َبِويُّ َيجُد ِفيه� االإِْن�ش�ُن ُهُدوءًا   َعَلْيِه و�شلََّم، وبه� امل�شِجُد النَّ
ُ
لَّى اهلل ٍد �شَ �شوِل ممَّ َداُر ِهْجَرِة الرُّ

نف�ق ِلْلم�ِل. الٍة واإِ  َو�شَ
ٍ
ْوم داِء الِعَب�َداِت من �شَ

َ
ُي�ش�ِعُد َعَلى اأ

وَل الِقْبَلَتنْيِ َحْيُث 
ُ
ُه اأ نَّ

َ
 َعَليِه و�شلََّم، واأ

ُ
لَّى اهلل �ُشوِل �شَ ه َم�ْشَرى الرَّ نَّ

َ
ُز ب�أ ِريُف َفيَتميَّ � الُقْد�ُس ال�شَّ مَّ

َ
اأ

يًة  َت�ِرِيخَّ َوم�َش�ِهَد  حداثً� 
َ
اأ مُّ  َي�شُ نَّه 

َ
اأ َكَم�  ى.  ْق�شَ

َ
االأ امَل�ْشِجِد  اإَِل  لُّوَن متَِّجهنَي  ُي�شَ املُ�شِلموَن  َك�َن 

ُد َتْقِديرًا َلَدى املُ�ْشِلِمنَي َجِميعِهْم . َتِ

َخاِمَسًا:  َتْدِرَيباُت اْلِقَراَءِة :

ْدِريُب ) 483(: التَّ
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الأ�سئلة:

مك�نة  تد  التي  الثالثة  االأم�كن  م�   .1

وتقديرًا كبريًا عند امل�شلمني ؟

عند  مك�نة  تد  التي  الثالثة  االأم�كن   

امل�شلمني هي مكة املكرمة واملدينة املنورة 

والقد�س ال�شريف.

م�ذا يفعل به� امل�شلمون ؟  .2

امل�شلمون يتعبدون فيه�.  

م� الذي مييز مكة ؟  .3

مييز مكة ب�أنه� قبلة امل�شلمني، وبه� الكعبة   

وبئر زمزم.

مب ي�شعر الزائر للمدينة املنورة ؟  .4

ي�شعر الزائر للمدينة املنورة ب�لهدوء.  

م�ذا تعرف من االأحداث التي حدثت ف   .5

القد�س ؟

القد�س م�شرى النبي )�س(، واأول القبلتني.  

( أََماَم الَكِلَمِة أَو الِعبارِة المناسبِة ِفيما َيْأِتي:   َضِع الَعالمَة )
ٌة وَتقِديٌر كبرٌي َلَدى املُ�شلمنَي : 1-َهِذِه الِبالُد لَه� مك�َنٌه َخ��شَّ

ه� )    (  ج. َوا�ِشَعٌة َوِكِبرَيٌة )    ( �ِثَلٌة ِلَغرْيِ (  ب. ُمَ ه� ) زة َعْن َغرْيِ اأ. ُمَتَميِّ

ِة ِللتَعبُِّد: ��ِس اإَِل َمكَّ 2-َه�َجَر َبْع�ُس النَّ

) َي�َرِة )    (               ب. ِلْلَحجِّ )    (                 ج. ِلْلِعب�َدِة ) اأ. ِللزِّ

ْمَواَلُهْم ِف �َشِبيِل اهلِل: 
َ
3-َهوؤالِء ُيْنِفُقون اأ

ْمَواِل )    (.
َ
(  ج. ِلك�شِب َمِزيٍد من االأ � اهلِل ) ��ِس )    (  ب. ِلَك�ْشِب  ِر�شَ اأ. ِلَك�ْشِب �ُشْكِر النَّ

ْن ُي�شلُّوا م�شتقبلنَي الَكْعَبَة:
َ
ى َقْبَل اأ ْق�شَ

َ
لُّوَن ُم�ْشَتْقِبِلنَي امل�شِجَد االأ 4-َك�َن امل�شلموَن ُي�شَ

�ِه )    ( َ ِويَل ااِلتِّ (    ب. ُمْنَتِظِريَن حَتْ ِحيَح ) �َه ال�شِّ َ اأ. متَِّجهنِيَ االتِّ

ِعنَي َنْقَل الِقْبلِة )    (. ج. ُمَتَوقِّ

 :
ِ
5-ِلْلُقْد�ِس َمواِقُف َوَم�َش�ِهُد وَدْوٌر َعظيٌم ِف ت�ريِخ االإِ�شالم

(      ب. َعَدٌد كبرٌي من امل�شلمنَي )    (  ج. ُبُيوٌت كثريٌة  )    (. ٌة ) اأ. َمَك�َنٌة َخ��شَّ

ْدِريُب )484(: التَّ
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 اِْسَتْخِدِم المفرداِت والعباراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل مفيدٍة .
مك�نة مرموقة)ع�لية(: للكعبة امل�شرفة مك�نة مرموقة لدى امل�شلمني.  .1

تقدير كبري : هذا العمل الذي تقوم به يجد تقديرًا كبريًا لدى امل�شوؤولني.  .2

التعبد : اأجد راحة ف التعبد ب�ملدينة املنورة.  .3

تتميز : تتميز املدينة املنورة ب�لهدوء وال�شكينة.  .4

دار هجرة : املدينة دار هجرة الر�شول { �س }.  .5

هدوء : الهدوء مطلوب الإج�دة العمل.  .6

م�شرى : بيت املقد�س م�شرى الر�شول { �س }.  .7

متجه اإل: اأ�شلي متجهً� اإل القبلة.  .8

ْدِريُب ) 485(: التَّ
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 أَِجْب َعِن اأَلسئلِة اآلتيِة كتابًة: 
مكة  االإ�شالمية:   املدن  تقع  البالد  اأي  ف   .1

املكرمة، املدينة املنورة، القد�س ال�شريف ؟

تقع مكة املكرمة واملدينة املنورة ف اململكة   

ال�شريف  القد�س  اأم�  ال�شعودية،  العربية 

فيقع ف فل�شطني املحتلة.

كيف ت�شل من بلدك اإل مكة املكرمة ؟  .2

ثم  ب�لط�ئرة  جدة  اإل  بلدي  من  اأ�شل   

ب�ل�شي�رة من جدة اإل مكة املكرمة. 

مبكة  امل�شلمون  فيه  يلتقي  مو�شم  اأكب  م�   .3

املكرمة ؟ 

مبكة  امل�شلمون  قيه  يلتقي  مو�شم  اأكب   

املكرمة مو�شم احلج.

سادسًا: تدريبات الكتابة:

ْدِريُب  )486(: التَّ

م� اآخر م� تعرفه عن القد�س ال�شريف ؟   .4

اآخر م� اأعرفه عن القد�س ال�شريف هو اأن االإ�شرائيليني بداأوا تقلي�س م�ش�حته.   

هل تعرفن� مبدينة له� دور ف تعليم اللغة العربية والعلوم االإ�شالمية ف بلدك اأو بلد      .5

اآخر من بالد امل�شلمني )من غري املدن الثالثة التي در�شته�( ؟

اأعرف مدينة الق�هرة ف م�شر، ومدينة اخلرطوم ف ال�شودان.  

مب تت�ز املدينة املنورة ؟  .6

تت�ز املدينة املنورة بوجود قب الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم وم�شجده فيه�.  

م� اأبرز االأم�كن التي يذهب اإليه� احلج�ج مبكة املكرمة ؟  .7

اأبرز االأم�كن التي يذهب اإليه� احلج�ج مبكة املكرمة عرف�ت ومنى.  

كيف ميكنن� الو�شول اإل القد�س ؟  .8

ميكنن� الو�شل اإل القد�س عن طريق الو.  
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ثالِث  َعْن  َيِقلُّ  ال  صًا  ُمَلخَّ اُْكُتْب   
ِفْقَراٍت ِلَما َجاَء َتْحَت اْلَعَناِويِن: 

ِبْئُر َزْمَزَم.  .1

�ُسوُق َعكاٍظ.  .2

اأَْبَرَهُة.  .3

َعْهٌد.  .4

َجمٍل  َعْن ثالِث  َتْكُتُب  َم�  َيِقلُّ    بحيَث ال 

ِلُكلِّ ِفْقَرٍة:

بجوار  وجدت  قدمية  بئر  زمزم  بئر   .1

عهد  اإل  ت�ريخه�  ويعود  الكعبة 

اإبراهيم عليه ال�شالم حني ترك ابنه 

اإ�شم�عيل واأمه ف مك�ن ال نب�ت فيه 

وعط�س  الولد  ج�ع  وعندم�  م�ء  وال 

اأمه تهرول بني ال�شف� واملروة  بداأت 

الطفل  اأرجل  عند  يظهر  امل�ء  فبداأ 

التي ك�ن يحركه� اأثن�ء بك�ئه.

وينعقد  املكرمة  �شوق عك�ظ ف مكة   .2

وك�نت  ع�م  كل  من  احلج  مو�شم  ف 

�شعر  من  اآدابه�  فيه  تعر�س  القب�ئل 

وق�ش�س وخط�به.

اأبرهة: ك�ن اأبرهة ح�كمً� على اليمن   .3

كني�شة  فبنى  احلب�شة  عن  ني�بًة 

اإليه� احلج�ج بداًل عن احلج  يذهب 

اإل الكعبة ومل� ل ميتنع احلج�ج عن 

الذه�ب اإل مكة، ه�جم مكة وح�ول 

اال�شتيالء على الكعبة لكنه ف�شل كم� 

ج�ء ذلك ف �شورة )الفيل(. 

ْدِريُب )487(: ّتّ ال

 اُْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك:
وك�نت  ال�هلية،  ف  حتى  العرب  لدى  مقد�شً�  مك�نً�  الكعبة  ظلت 

قبيلة قري�س هي التي تقوم ب�إدارة �شوؤونه�، ومل� اأ�شبحت قبيلة قري�ٍس 

الندوة  دار  مبكة  ف�أ�ش�شت  الكعبة  �شوؤون  اإدارة  اإليه�  انتقلت  قويًة 

اأحواله�  وعر�س  م�شكالته�،  ومن�ق�شة  الجتم�ع�ته�،  مك�نً�  لتكون 

وا  ب�لتج�رة؛ الأن  القبيلة بن�ء املن�زل ب�حلج�رة  واهتمُّ اأفراد  وبداأ 

التج�رة ك�نت احلرفة املن��شبة التي ميكن اأن يعملوا به�. خ��شة الأن 

مكة ال زرع فيه� وال م�ء ولذلك ك�نوا يرحلون اإل اليمن �شت�ًء، واإل 

ال�ش�م �شيفً� .

ْدِريُب )488(: ّتّ ال
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ُثُكْم عن الحجِّ َفَماَذا َقاَل ؟ َذَهَب أََحُد أَْفراِد أُسرِتَك إَِلى اْلَحجِّ وَعاَد ُيِحدِّ
اْسَتِعْن ِباأَلْسئَلِة اآلِتَيِة ِفي َحدِيِثَك:

َمَتى َنَوى احَلجَّ ؟

َفِر ؟ َعدَّ ِلل�شَّ
َ
َم�َذا اأ

َكْيَف �َش�َفَر ؟

َمَع َمْن �َش�َفَر ؟

َة ؟ َم�َذا َفَعَل َقْبَل ُدُخوِله َمكَّ

َة ؟ َم�َذا َفَعل ِحنَي َذَهَب اإَِل َمكَّ

َة ؟ َه ِمن مكَّ ْيَن َتوجَّ
َ
َواإَِل اأ

هل َذَهَب اإَِل امِلدينِة ؟

ُث عِن احَلجِّ  ِحنَي َع�َد اإَِل َبَلِدِه؟ َوَكْيَف َك�َن َيَتَحدَّ

مالحظة: )اأ�شئلة ات�ش�لية، وكل جواب معقول مقبول(.

َساِبَعًا: َتْدِريَباُت اْلَكالِم :

ْدِريُب )489(: ّتّ ال
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دًا ُثمَّ أَِجْب  اِستمْع إَِلى النَّصِّ اآلِتي َجيِّ
ِتي َبْعَدُه: َعِن اأَلْسئَلِة الَّ

من  �شليم�ن  �شديقة  بو�شول  اأحمد  �شمع 

احلج، فخرج من منزله وتوجه اإل منزل 

�شديقه، ومل� اقتب من املنزل وجد كثريًا 

من الن��س يخرجون من البيت، واآخرين 

يدخلون اإليه .

وجد  �شديقه،  منزل  اأحمد  دخل  ومل� 

جم�عة من اأ�شدق�ئهم� قد �شبقته ف�شلَّم 

عليهم، وانتظر قلياًل حتى يح�شر �شديقه 

ار . �شليم�ن الذي خرج لوداع بع�س الزوَّ

عليه،  اأحمد  �شلَّم  �شديقة،  ح�شر  حينم� 

اأم�  ب�لقبول،  له اهلل  وهن�أه ب�حلج، ودع� 

الع�م  ف  ح�ّجً�  يراه  اأن  فتمنى  �شليم�ن 

الق�دم .

جل�س اأحمد ف منزل �شديقه، ي�شتمع اإل 

والطواف،  الكعبة،  عن  الطيب  احلديث 

وال�شعي، والوقوف بعرفة، وعن امل�شلمني 

الع�ل؛  ف  مك�ن  كل  من  اأتوا  الذين 

ب�ختالف األوانهم ولغ�تهم.

الأَ�ْسئَلُة:  

اأين التقي �شليم�ن و�شديقه اأحمد ؟  .1

منزل  ف  واأحمد  �شليم�ن  التقى   

�شليم�ن. 

من اأين ج�ء �شليم�ن ؟  .2

َثاِمنًا:
َتْدِريَباُت فهِم المسموِع :

ْدِريُب ) 490(:  ّتّ ال

ج�ء �شليم�ن من خ�رج املنزل.  

مل�ذا ك�ن هن�ك ؟  .3

   ك�ن �شليم�ن خ�رج املنزل لوداع املهنئني.

م� �شبب كرثة الداخلني واخل�رجني مبنزل �شليم�ن ؟  .5

�شبب كرثة الداخلني واخل�رجني من منزل �شليم�ن هو عودته من احلج.  

من ك�ن ب�لداخل ؟  .5

ك�ن االأ�شدق�ء ب�لداخل.  

م�ذا ق�ل اأحمد ل�شليم�ن ؟  .6

ق�ل اأحمد ل�شليم�ن: اأهنئك ب�حلج، واأ�ش�أل اهلل اأن يتقبله منك.  

م�ذا يعمل الن��س ف احلج ؟  .7

يوؤدي الن��س املن��شك ف احلج.  

هل تتمنى اأن حتج ومل�ذا ؟  .8

نعم اأتنى اأن اأحج؛ الأن احلج ركن من اأرك�ن االإ�شالم.  
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حيحِة  ( أََماَم اإِلجابِة الصَّ  َضِع اْلَعالَمَة )
وَعالَمَة )x( أََمام اإِلجابِة الخطأ َمَع َتْصِحيِح 

اْلَخَطأ :
�شمع اأحمد برغبة �شليم�ن ف ال�شفر اإل احلج.   .1

)x( �شمع اأحمد بو�شول �شليم�ن من احلج.

 ) الأحمد و�شليم�ن اأ�شدق�ء للطرفني.)  .2

 )x( .ق�بل اأحمد �شديقه �شليم�ن فور و�شوله  .3

ق�بل اأحمد �شديقه �شليم�ن بعد و�شوله بقليل.

 )x( .تنى �شليم�ن الأحمد احلج بعد ع�مني  .4

تنى �شليم�ن الأحمد احلج ف الع�م الق�دم.

 )x( .الن��س ف احلج ي�شلون ويطوفون فقط  .5

الن��س ف احلج ي�شلون ويطوفون حول الكعبة، 

وي�شعون بني ال�شف�ء واملروة، ويقفون بعرفة، 

ويبيتون مبنى ويرمون المرات.

لي�شت  عرفه   )x( الكعبة.  من  جزء  عرفة   .6

جزءًا من الكعبة.

 )x(.الوقوف بعرفة ف الع��شر من ذي احلجة  .7

الوقوف بعرفة ف الت��شع من ذي احلجة.

ْدِريُب )491(: ّتّ ال

اَِمأل الفراَغ ِفَيما َيْأِتي ِبَكلمٍة ُمناسبٍة: 
ِدِيِقي َخ�ِرَجُه واقفً� خرجت ِمن املْنِزِل َفَوَجْدُت �شَ  .1

��س يدخلون و البع�س االآخر َيْخُرُجوَن.  َك�َن َبْع�ُس النَّ  .2

َهوؤُالِء الرج�ل َج�ُءوا ِلَتْقِدمِي التهنئة ِب�َشَبِب َعْوَدِة ُعَمَر ِمن اخَل�ِرِج.   .3

اَر ِعْنَد اْلَب�ِب.  وَّ َخَرْجُت من اْلَبْيِت ال�شتقبل الزُّ  .4

ِديَقُه َعن َطِريِق الَه�ِتِف. وَر اإَِل الَبْيِت وهن�أ �شَ �شُ َلْ َي�ْشَتِطْع احْلُ  .5

ن َك�َن َقْد َط�َف حول الَكْعَبِة.  ِديَقُه اإِ ْحَمُد �شَ
َ
ل اأ

َ
�ش�أ  .6

َة. �َشِة ِف َمكَّ َبِة َعن امل�ش�عر املَُقدَّ يِّ ح�ِديِث الطَّ
َ
�شدق�ُء ي�شتمعون اإَِل االأ

َ
َجَل�َس االأ  .7

َبِة َعن احلج�ج. يِّ �سِ الطَّ َع�ِء َو�َشَم�ِع الَق�شَ ْهِنَئِة َوالدُّ َن َيُزوُروا الِع�ئَد ِمْن احلج ، للتَّ
َ
��ِس اأ قرر َبْع�ُس النَّ  .8

ْدِريُب )492(:  ّتّ ال



226

  

 

  

   

 

    
           

      
     
    
    
    
    
   
  

اِْسَتْخدِم المفرداِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمفيدٍة:
اقتب : اقتب وقت احلج.  .1

جم�عة : �شليت ال�شبح ف جم�عة.  .2

وداع : ذهبت اإل املط�ر لوداع �شديقي امل�ش�فر.  .3

ار : وجدت مبنزل �شديقي عددًا كبريًا من الزوار. زوَّ  .4

القبول : اأ�ش�أل اهلل لك القبول.  .5

دع� : دع� امل�شلم ربه.  .6

الطيب : املدينة املنورة بلد طيب.  .7

األوان : اأحب من االألوان اللون االأخ�شر.  .8

ْدِريُب ) 493(: ّتّ ال
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َمكاِنَها  ِفي  اآلتيَة  اْلَكِلماِت  َضِع  )أ(   
الُمناِسِب من الَفَراَغاِت :

) َنَب�َت – َاْكَتَمَل – َرع�َيِة – زمٍن – ُي�َش�ِعُدُه 

) –اإِبراهيَم  ْحَلِة  – الرِّ ر�شً� 
َ
– اأ

ُة ُمنُذ زمٍن َقِدمِي . َفْت َمكَّ ُعِرْ  .1

الُم َقَد َه�َجَر اإَِلْيَه� . نَّ اإبراهيم عليه ال�شَّ
َ
ومعروٌف اأ  .2

ِحَبْتُه ِف َهِذِه الرحلة َه�َجُر َوَوَلُدَه� اإِ�ْشَم�عيُل . و�شَ  .3

 ال َزْرَع ِفيه� َوال م�ء.
ً
ُة ِف َذلَك  الَوْقِت اأر�ش� وك�نْت َمكَّ  .4

واْبُنُه  الكعبِة  ِبَن�ِء  ِف  اإِبراَهيُم   
َ
َبَداأ َوَقْد   .5

ي�ش�عده.

ًة  َمرَّ اإِبراهيُم  َه�َجَر  الِبَن�ُء  اكتمل  َوِعْنَدم�   .6

ْخَرى .
ُ
اأ

َوَتَرَك اْبَنُه َوَزْوَجَتُه ِف رع�ية اهلِل وِحْفِظِه .  .7

امَلْرَوِة  اإَِل  ـَف�  ال�شَّ من  ِري  َتْ ه�جُر  َك�َنْت   .8

تبحث َعَن َم�ٍء َي�ْشَرُبُه َوُلُدَه�.

ْقِويُم : َتاِسَعًا: التَّ

ِح اْلَخَطأَ: ِحيَحِة والعالمَة )x( أََماَم اإِلجابِة الخاطئِة وَصحَّ ( أََماَم اإِلجابِة الصَّ )ب( ضِع العالمَة )
 َفَقْط )x( . ظلت الكعبة مك�نً� مقد�شً� لدى الن��س منذ القدم.

ِ
�شً� ِف َعْهِد االإِ�ْشالم َبَحِت الَكْعَبُة َمك�نً� ُمَقدَّ �شْ

َ
اأ  .1

.) َة ِمن َثالِث ِجَه�ٍت ) كَّ يُط اِلب�ُل مِبَ حُتِ  .2

.) َة َزْوَجَتُه َوَوَلَدُه ) ِحَب اإِبراهيُم ِف ِرْحَلِته اإَِل َمكَّ �شَ  .3

.) ْحَواَلُهْم)
َ
وَن اأ َة َيُحلُّون ُم�ْشِكالِتِهْم َوَيْعِر�شُ ْهُل َمكَّ

َ
ْدَوِة َك�َن اأ ِف َداِر النَّ  .4

5.  َتَقُع الكعبة االآَن ِف َمَك�ٍن َقِريٍب ِمن مكة)x( . تقع الكعبة داخل مكة.

وِء َفَقْط )x( . ي�شتعمل م�ء زمزم لل�شرب واال�شتحم�م والو�شوء.  والَو�شُ
ِ
ُي�شَتْعَمُل َم�ُء َزْمَزَم ِلال�ْشِتْحَم�م  .6

..) ُة واخَلَط�َبُة ) ْعُر والِق�شَّ َدِب ال�شِّ
َ
ِمن االأ  .7

َح�َوَل اإِبراهيُم اإِع�َدَة ِبَن�ِء اْلَكْعَبِة )x(. بنى اإبراهيم الكعبة.  .8
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مدينة متبكتو1)1(

َعَلى  َتَقُع  قِدميٌة  ٌة  اإِفريقيَّ َمِدينٌة  ُبْكُتو  ُتْ

ِبْئٍر  ِب��ْشم  َيْت  و�ُشمِّ ْيجِر.  النَّ َنْهِر  �َش�ِطِئ 

�َشِت امَلَدينُة َحْولَه� . �شِّ
ُ
اأ

امَلِديَنَة  َهِذِه  َواِرِق  الطَّ ِمن  َقْوٌم   
َ
ْن�َش�أ

َ
اأ َوَقْد 

َف�إَِذا  ْيجِر،  النَّ َنْهِر  ِمْن  َمَك  ال�شَّ َط�ُدوا  ِلَي�شْ

نَّ امَل�َء 
َ
ْحَراِء الأ ِريُف َذَهبوا اإَِل ال�شَّ َج�َء اخْلَ

راِن ِبه� ِف َهَذا امَلْو�ِشِم . واْلُع�ْشَب َيتَوفَّ

وَل امَلَك�ُن اإَِل �ُشوٍق ِلَلّتَب�ُدِل  َومِبُروِر الَوْقِت حَتَّ

َوجُنوِبه،  ْهِر  النَّ �َشَم�ِل  �ِر  ُتَّ َبنْيَ  التَّج�ِريِّ 

ٍة ِمْن الَوْقِت َمْرَكزًا  ُبْكُتو َبعد َفْتَ َو�ش�َرْت ُتْ

�ُن  �ُشكَّ ِفيِه  َيْلَتقي  َومك�نً�  كِبريًا،  �ّريً�  ِتَ

َمْنِطَقِة َغْرِب اإِْفِرْيقي� .

الدر�س التا�سع والع�سرون

.)1( سورة الفيل )1(

روَن َح�َج�ِته�، َكَم� َج�َء اإَِلْيَه�  ْجَن��ٌس ِمَن الَب�َشِر َيْعَمُلون ِف امَلِدينِة، َوُيَوفِّ
َ
بكتو َفَج�َء اأ َج�َرُة ِف ُتْ ِاْزَدَهَرِت التِّ

امْلَب�ِن  ِبه�  َكرُثْت  وِلَذِلَك  ِة،  االإِ�شالميَّ الِبالِد  َه� ِمن  َوَغرْيِ َر  َوِم�شْ ْنَدُل�ِس 
َ
امَلْغِرِب واالأ ُب ِمن  الَّ الُعَلَم�ُء والطُّ

�ِريٌّ . نَّه� َمْرَكٌز ِتَ
َ

بَحْت ُتُبْكُتو َمرَكزًا ثق�ِفّيً� اإَِل َج�ِنِب اأ �شَ
َ
�شواُر وامَل�ش�ِجُد واملْداِر�ُس، واأ

َ
واالأ

. ) نْيِ اِبع ع�َشَر واخَل�ِم�ِس َع�َشر امِليالِديَّ َة َقرْننِي )الرَّ ُبْكُتو ُمْزَدِهرًة ُمدَّ رْت ُتْ وا�ْشَتمَّ

ُبْكُتو : ِف ُتْ � َج�ء ِف َو�شْ ِ ومَّ

ب�َغِة  وَعَدٍد كبرٍي  َك�ِكنِي امَلْمُلوَءِة ِب�مَلْن�ُشَوج�ِت والُكُتِب والِعَط�َرِة وال�شِّ نه� َمِدَينٌة عِظَيمٌة ِبه� الَكِثرُي ِمِن الدَّ
َ
اأ

ِمن  الق�ِدَمَة  الب�ش�ِئَع  �ْشواِقه� 
َ
اأ ِف  وِتُد    ... اِزيَن  واخَلرَّ اِريَن  واَلزَّ اِديَن  واحلدَّ �ِكني  احَليَّ َدك�ِكنِي  ِمْن 

ٍ ... َوَك�َن  �ُر َبلٍد ُمعنيَّ حي�ٍء ُكلُّ حيٍّ َي�ْشكُنُه ُتَّ
َ
مًة اإَِل اأ َر واأورب� ... وَك�َنِت املدينُة وا�شَعًة ومق�شَّ امَلْغِرِب وِم�شْ

ْيَجر ُهَو ِميَن�ُء »َك�ْبَي�را«. ِبه� ِمَين�ٌء َخ��سٌّ َعَلى َنْهِر النَّ
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َمْكَتَب�ِتِهْم  الِطنُي  ال�شَّ َوَفَتَح  الُكُتِب،  و�ِشَراِء  امَلْكَتب�ِت،  اإِن�ش�ِء  َعَلى  ُيْقبلوَن  ُبْكُتو  ُتْ ُعَلَم�ُء  َوَك�َن 

َق�َفِة،  �َبِع ِف الثَّ َة الطَّ لِّيَّ َتُكْن َمدَينًة َمَ َلْ  َه�  نَّ
َ
اأ ُد  ُيوؤَكِّ ْمُر الَِّذي 

َ
ِب، االأ الَّ ِللُعَلم�ِء والطُّ َة  اخَل��شَّ

الٌت  رِة، َوَك�نْت ُهَن�ك �شِ ـِة املَُع��شِ لْت ِبُكلِّ الثَّق�َف�ِت االإِ�شالِميَّ ٍة اتَّ�شَ َبْل َك�َنْت َذاَت َثَق�َفٍة َعَ�مِلِيَّ

َك�َنْت  نَّ املدَينَة 
َ
ِب�أ الَقْوُل  ِكُن  مُيْ ِلَذا  ندُل�ِس؛ 

َ
امْلَْغِرِب واالأ َوَج�ِمَع�ِت  ْزَهِر، 

َ
االأ وَبنْيَ اَل�ِمِع  َبْيَنه� 

َواِن وَف��ٍس  َمْركزًا ِلالإِ�َشع�ِع الِفْكِريِّ والِعْلِميِّ ِف َغْرِب اإْفريْقي�، َوَك�َنْت ال َتِقلُّ َعْن َمك�َنِة اْلَقرْيَ

ِة ِف اإِْفِريِقَي� ِبَهِذِه امَلِديَنِة . َق�َفِة االإِ�ْشالميَّ واْلَق�ِهرِة، َكَم� اْرَتَبَط َت�ِريُخ الثَّ

اال�ْشِتْعم�ِر  َفَتُة  َج�َءْت  ُثمَّ  امْلَْغِرِب،  ُثمَّ  َم�يل،  مِلُلوِك  ُثمَّ  �ُشْنَغ�ي،  ِلَقِبِيَلِة  ُبْكُتو  ُتْ َعْت  َوَقْد َخ�شَ

َق�ِفـيَّ ُرَوْيدًا ُرَوْيدًا . ْت َتفقُد َدْوَرَه� التِّج�ِريَّ والثَّ
َ
الَفَرْن�شيِّ َفَبَداأ
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 أَِجْب َعِن اأَلْسئَلِة اآلِتَيِة:
اأين تقع مدينة تبكتو ؟  .1

تقع مدينة تبكتو على �ش�طئ نهر النيجر ف جمهورية م�يل.  

ل �شميت بهذا اال�شم ؟  .2

�شميت »تبكتو« بهذا االإ�شالم على ا�شم البئر التي اأن�شئت حوله�.  

من ان�ش�أ مدينة تبكتو ؟  .3

اأن�ش�أه� قوم من الطوارق.  

مل�ذا جذبت تبكتو امل�ل والعلم�ء والطالب ؟  .4

جذبت تبكتو امل�ل والعلم�ء والطالب؛ ملوقعه� املتميز، والهتم�م ملوكه� وحك�مه� ب�لعلم والعلم�ء.  

كم من الزمن ا�شتمرت املدينة مزدهرة ؟  .5

ا�شتمرت تبكتو مزدهرة، مدة قرنني من الزم�ن.  

�شف لن� �شوق مدينة تبكتو ف اأربع جمل .  .6

�شوق تبكتو �شوق مزدهر، اأ�شبحت تبكتو مركزًا للتب�دل التج�ري بني ت�ر �شم�ل    

النهر وجنوبه، كم� اأ�شبحت مك�نً� يلتقي فيه �شك�ن غرب اإفريقي�، ويتب�دلون ال�شلع املختلفة.  

متى بداأ دوره� الثق�ف والتج�ري ؟  .7

بدا دور تبكتو الثق�ف والتج�ري ف القرن الرابع ع�شر امليالدي.  

كيف فقدت تبكتو دوره� التج�ري والثق�ف ؟  .8

     فقدت تبكتو دوره� الثق�ف والتج�ري حني ا�شتعمر الفرن�شيون م�يل.

ْدِريَباُت التَّ

الً : َأْسئَلُة ااِلْسِتيَعاِب : َأوَّ

ْدِريُب )494(: التَّ
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 اِْخَتِر اْلَمْعَنى المناسَب ِلَما َتْحَتُه َخطٌّ ِفيَما 
َيْأِتي :

ٍة َكِثريٍة : َواِرُق َمْوُجودوَن ِف ُدَوٍل اإِفريقيَّ الطَّ  .1

) اأ/ ِا�ْشُم َقِبَيلٍة )   

ب/ ا�شُم َبلٍد )    (  

ج/ ا�شُم �َشْخ�سٍ )    (  

ْيَجِر : ُبْكُتو َعَلى �َش�ِطِئ َنْهِر النَّ َتَقُع َمِديَنُة ُتْ  .2

ْهِر )    ( اأ/ َخْلَف �َش�ِطِئ النَّ  

ْهِر )    ( ب/ َبْعَد �َش�ِطِئ النَّ  

) ْهِر  )  ج/ َفْوَق �َش�ِطِئ النَّ  

َنْحُن َقْوٌم ِمَن املُ�شِلمنِيَ االإِْفِريِقيني :  .3

اأ/ ِرَج�ٌل )    (  

ب/ ِن�َش�ٌء )    (  

) ج/ َجَم�َعٌة )   

ِريِف : َراِن ِف اخْلَ امل�ُء والُع�ْشُب َيَتوفَّ  .4

ن )    ( اأ/ َيِقالَّ  

) اِن  )  ب/ َيْكرُثَ  

ج/ ُيَوَجَداِن )    (  

َج�َرِة : َج�ِريُّ َنْوٌع ِمن التِّ َب�ُدُل التِّ التَّ  .5

�َعٍة ُدوَن ُمَق�ِبٍل )    ( ْخُذ ِب�شَ
َ
اأ/ اأ  

ْعِر ِفَيم� َبْعُد  )    ( �َعٍة َودْفُع ال�شِّ ْخُذ ِب�شَ
َ
ب/ اأ  

ِعْنَدَك  َم�  ُمَق�ِبَل  الَغرْيِ  �َعِة  ِب�شَ ْخُذ 
َ
اأ ج/   

) �َعِة )  ِمن الِب�شَ

َج�رُة ِف امْلَِدينِة : اْزَدَهرِت التِّ  .6

) ْت )  اأ/ مَنَ  

ْدِريبَاُت اْلُمْفَرداِت : َثاِنَيًا : تَّ

ْدِريُب )495(: التَّ

ب/ َقّلْت )    (  

َفْت )    ( ج/ َتَوقَّ  

ُبْكُتو : َدَك�ِكنُي الَعَط�َرِة َك�َنْت ُمْنَت�ِشرًة ِف ُتْ  .7

اأ/ الُعُطوِر )    (  

) ْدِوَيِة ) 
َ
ب/ االأ  

ج/ امَلالِب�ِس )    (  

َن�عِة ُجُلوِد احَلَيواَن�ِت : اُزوَن ِف �شِ رَّ َيْعَمُل اخْلَ  .8

�َش�ِء)    ( اأ/ اْلذيَن َيِبيُعْوَن ِزَينَة النِّ  

) ُلوَد )  ْحِذَيَة َواْلُ
َ
َنُعوَن االأ ب/ الَِّذيَن َي�شْ  

َيواَن�ِت  )    ( وم احْلَ ُكلوَن حُلُ
ْ
ِذيَن َي�أ ج/ الَّ  
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 اِْسَتْخِدِم المفرداِت والعباراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمفيدٍة من إِْنَشائَك :
اأن�ش�أ: اأن�ش�أ الطوارق مدينة تبكتو.  .1

يتوفر: تتوفر ال�شلع ال�شرورية ف اأ�شواق اخلرطوم.  .2

مركز ت�ري: اخلرطوم مركز ت�ري حديث.  .3

اأجن��س من الب�شر: ي�شكن اخلرطوم اأجن��س كثرية من الب�شر.  .4

اد: احلداد ي�شنع اأبوابً� من احلديد. احلدَّ  .5

مركز ثق�فـي: يهتم املركز الثق�ف ب�إق�مة الندوات واملح��شرات.  .6

ار : الزار يبيع اللحم. الزَّ  .7

ي�ك : احلي�ك يخيط املالب�س. احلَّ  .8

ْدِريُب )496(: التَّ
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  أَْكِمِل اْلُجَمَل  َكَما ِفي اْلِمَثاِل :
املثاُل :

ْحراِء( )اخلِريُف / ال�شَّ

اإذا ج�ء اخلريف ذهبوا اإل ال�شحراء .

)الليل / املن�زل(

1.  اإذا ج�ء الليل ذهبوا اإل املن�زل .

)الوقت / امل�شجد(  

2.  اإذا ج�ء الوقت ذهبوا اإل امل�شجد .

راِكيِب : َثاِلَثًا : َتْدِريباُت التَّ

ْدِريُب ) 497(: التَّ

)االأ�شت�ذ / الف�شل(

اإذا ج�ء االأ�شت�ذ ذهبوا اإل الف�شل .  .3

)النه�ر / العمل(

اإذا ج�ء النه�ر ذهبوا اإل العمل .  .4

)ال�شيوف / ال�ش�لون(

5.      اإذا ج�ء ال�شيوف ذهبوا اإل ال�ش�لون .

)املطر / املزارع(  

اإذا ج�ء املطر ذهبوا اإل املزارع .  .6

)امل�ش�ء / الن�دي(  

7.  اإذا ج�ء امل�ش�ء ذهبوا اإل الن�دي .

)اخلريف / ال�شحراء(  

8.       اإذا ج�ء اخلريف ذهبوا اإل ال�شحراء .
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  أَْكِمِل اْلُجَمَل َكَما ِفي اْلِمَثاِل :

املث�ُل :

ْجَن��ٌس / الَب�َشِر / امَلِديَنِة(
َ
)اأ

ج�ء اأجن��س من الب�شر اإل املدينة .

)جم�عة / العم�ل / ال�شركة(  

ج�ء جم�عة من العم�ل اإل ال�شركة.  .1

)جمموعة / االأ�ش�تذة / ال�معة(  

ج�ء جمموعة من االأ�ش�تذة اإل ال�معة.  .2

ْدِريُب )498(: التَّ

)عدد / الطالب / املكتبة(  

ج�ء عدد من الطالب اإل املكتبة.  .3

)كثري / التج�ر / ال�شوق(  

ج�ء كثري من التج�ر اإل ال�شوق.  .4

)اأنواع / الفنيني / املختب(  

ج�ء اأنواع من الفنيني اإل املختب.  .5

)عدد / االأطب�ء / امل�شت�شفى(  

ج�ء عدد من االأطب�ء اإل امل�شت�شفى.  .6

)ق�شم / املمر�شني / العي�دة(  

ج�ء ق�شم من املمر�شني اإل العي�دة.  .7

)اأجن��س / الب�شر / املدينة(  

ج�ء اأجن��س من الب�شر اإل املدينة.  .8
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 أَْكِمِل اْلُجَمَل  َكَما ِفي اْلِمَثاِل :
املثاُل :

) ُبْكُتو / َقْرَننْيِ )ِا�ْشَتَمرَّ / ُتْ

َة َقْرَننْيِ . ُبْكُتو ُمْزَدِهَرًة ُمدَّ ْت ُتْ ِا�ْشَتَمرَّ

)ظلت / املدينة / ع�شر �شنوات(

ظلت املدينة مزدهرة مدة ع�شر �شنوات.  .1

 )ك�ن / الع��شمة / ثالثة قرون(

ك�نت الع��شمة مزدهرة مدة ثالثة قرون.  .2

ْدِريُب )499(: التَّ

)اأ�شبح / االأ�شواق / خم�شني �شنة(

اأ�شبحت االأ�شواق مزدهرة مدة خم�شني �شنة.  .3

)ب�ت / التج�رة / �شت ع�شرة �شنة(

ب�تت التج�رة مزدهرة مدة �شت ع�شرة �شنة.  .4

)�ش�ر / التب�دل التج�ري / �شهرين ون�شف ال�شهر(

5. �ش�ر التب�دل التج�ري مزدهرًا مدة �شهرين ون�شف ال�شهر.

)اأ�شحى / البن�ء / �شبٍع وع�شرين �شنة(

6. اأ�شحى البن�ء مزدهرًا مدة �شبع وع�شرين �شنة.

 )اأم�شى / ال�معة / األف ع�م(

7. اأم�شت ال�معة مزدهرة مدة األف ع�م.

)ا�شتمر / تبكتو /  قرنني(

8. ا�شتمرت تبكتو مزدهرة مدة قرنني.
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  أَْكِمِل اْلُجَمَل َكَما ِفي اْلِمَثاِل :
املثاُل :

َك�ِكنِي / امَلْن�ُشَوج�ِت( )َمدْينٌة / الدَّ

ِمَن  اْلَكِثرُي  ِبه�  َعِظَيمٌة  َمِدَينٌة  اإِنَّه� 

َك�ِكنِي امَلْمُلوَءِة ِب�ملَْن�ُشَوج�ِت . الدَّ

)ج�معة / املختبات / االأجهزة(

من  الكثري  به�  عظيمة  ج�معة  اإنه�   .1

املختبات اململوءة ب�الأجهزة. 

 )�ش�رع / املكتب�ت / الكتب(

2. اإنه �ش�رع عظيم به الكثري من املكتب�ت 

اململوءة ب�لطالب.

)كلية / االأق�ش�م / الطالب(

3.اإنه� كلية عظيمة به� الكثري من االأق�ش�م 

اململوءة ب�لطالب.

ْدِريُب )500(: التَّ

 )م�شجد / احللق�ت / الدار�شني(

4. اإنه م�شجد عظيم به الكثري من احللق�ت اململوءة ب�لدار�شني.

 )مطعم / االأم�كن / الن��س(

5. اإنه مطعم عظيم به الكثري من االأم�كن اململوءة ب�لن��س.

)�شوق / املواقف / ال�شي�رة(

6. اإنه �شوق عظيم به الكثري من املواقف اململوءة ب�ل�شي�رات. 

 )ع��شمة / ال�شوارع / الدك�كني(

7. اإنه� ع��شمة عظيمة به� الكثري من ال�شوارع اململوءة ب�لدك�كني.

)اأ�شواق / املراكز التج�رية / الب�ش�ئع(   

8. اإنه� اأ�شواق عظيمة به� الكثري من املراكز التج�رية اململوءة ب�لب�ش�ئع.
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ا  َفِة المناسبِة ِممَّ  أَْكِمِل اْلُجَمَل بوْضِع الصِّ
َبْيَن القوَسْيِن َكَما ِفي المثاِل: 

املثاُل:

ُة مدينٌة قدميٌة  َمكَّ

)قدميٌة – قدميٍة -قدميًة(. 

ُة مدينٌة قدميٌة. َمكَّ

ـَوَم�ُل َدْوَلٌة م�شلمٌة. 1/ ال�شُّ

)امل�شلمُة – م�شلمٍة – م�شلمٌة(.

2/ َجَل�ْشَن� ِف احَلِديَقِة الميلِة.

)الميلَة – الميلِة – الميلُة(.

3/َهَذا معلٌم خمل�ٌس ِف َعَمِلِه.

)املخل�ُس – خمل�ٌس – خمل�شً�(.

     . ْفَتِ  الدَّ ِف  الديد  ْر�َس  الدَّ َخ�ِلٌد  َكَتَب   /4

)جديٌد – الديَد – الديُد(.

يَن� منزاًل مريحً�. 5/ ا�ْشَتْ

)مريٌح – مريحً� – مريٍح(.

ٌف ن�شيٌط. 6/ َهَذا ُمَوظَّ

)ن�شيٌط – ن�شيٍط – ن�شيطً�(.

7/ املدينُة املنورُة ُمِريَحٌة.

رَة – املنورِة(. رُة – املنوَّ )املنوَّ

8/َزْرُت مدينًة �شغريًة.

)�شغريٌة – �شغريًة– �شغريٍة(.

ْحِو:  َراِبَعًا: َتْدِريَباُت النَّ

ْدِريُب )501( : التَّ

ِل الموصوَف إَِلى صيغِة المثنَّى َكَما ِفي المثاِل:  َحوِّ
املث�ل: يَعْمُل ِف امْلَْكتِب َع�ِمٌل َن�ِشيٌط.        َيْعَمُل ِف امَلْكَتِب َع�ِمالِن َن�شيَط�ِن.

ٌف َجديٌد. و�شل اإل املط�ر موظف�ن جديدان. َل اإَِل امَلَط�ِر ُمَوظَّ 1- َو�شَ

ِل�شً�. ق�بلت طبيبني خمل�شني. 2- َق�َبْلُت َطِبيبً� خُمْ

. مررت بط�لبني ج�ل�شني ف املختب 3- َمَرْرُت ِبط�ِلٍب ج�ل�ٍس ِف املُْخَتَبِ

4- َهَذا َع�ِلٌ َم�ْشُهوٌر. هذان ع�مل�ن م�شهوران.

َبٌة. ه�ت�ن بنت�ن مهذبت�ن. 5- َهِذِه ِبْنٌت ُمَهذَّ

6- َهَذا َتْدِريٌب ُمِفيٌد. هذان تدريب�ن مفيدان.

7-  الُغْرَفُة اَلِديدُة وا�ِشَعٌة. الغرفت�ن الديدت�ن وا�شعت�ن.

ٌف َجِديٌد. و�شل اإل املط�ر موظف�ن جديدان. ل اإَِل امَلط�ِر ُمَوظَّ 8-  َو�شَ

ْدِريُب )502(:  التَّ
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 اِْقَرأ النَّصَّ اآلِتي، ُثمَّ أَِجْب عِن اأَلسئلِة 
ِتي َبْعَدُه:  الَّ

ْر�ِس َوَمغ�ِرِبه�، 
َ
اْنَت�َشَر االإِ�ْشالُم ِف َم�َش�ِرِق االأ

َك�َن  َوِعْنَدَم�  َمَن،  الزَّ ِمَن  ريٍة  َق�شِ ٍة  ُمدَّ ِف 

اإَِل  ُي�ْشِرُعوَن  َك�ُنوا  َبْلَدًة،  َيْدخُلوَن  املُ�ْشِلموَن 

ُعوَن َحْوَلُه  ��ُس َيَتجمَّ َفَك�َن النَّ اإِق�مِة امل�ْشِجِد؛ 

امْلُحِيطنَي  ْعَداُد 
َ
اأ  

ُ
َيْبَداأ ُثمَّ  الَبْلَداِت،  ِبَهِذِه 

َتتَّ�ِشَع  َحتَّى  َف�َشْيئً�،  �َشْيئً�  يْزَداُد  ِب�مَل�ْشِجِد 

 
َ
َوَتْن�َش�أ ��ِس،  النَّ ِمَن  َكِبرَيٍة  الأْعَداٍد  امَلِديَنُة 

ُم�ْشَتْلَزم�ِت  ِمْن  ِلَكِثرٍي  ِبَه�،  �ِن  كَّ ال�شُّ َح�َج�ُت 

ِة  يِنيَّ َوالدِّ ِة  �ِديَّ واالْقِت�شَ ِة  االِجَتم�ِعيَّ َي�ِة  احْلَ

َكِثرٌي  ْت 
َ
َن�َش�أ َوَهَكَذا   ... َه�  َوَغرْيِ ِة  ْعِليِميَّ والتَّ

َر،  مَن املُُدِن امَل�ْشُهوَرِة ِمْثُل الُف�ْشَط�ِط ِف ِم�شْ

ْبكُتو ِف َم�يِل، وِمْن  ينَي ِف امَلْغِرِب، َوُتْ والَقروِّ

ْكِب 
َ
ِتي ُتَعدُّ ِمْن اأ َرُة الَّ ِت امَلِدينُة املُنوَّ

َ
َقْبِله� َن�َش�أ

َه� . َهمِّ
َ
ُمُدِن الَع�َلِ االإِ�ْشالِميِّ َواأ

َخاِمَسًا :  َتْدِرَيباُت القراءِة :

ْدِريُب )503( : التَّ

الأ�سئلة :

م� املدة التي انت�شرت فيه� الدعوة االإ�شالمية ؟  .1

انت�شرت الدعوة االإ�شالمية ف م�ش�رق االأر�س ومغ�ربه� ف مدٍة ق�شرية.  

م�ذا ك�ن امل�شلمون يفعلون حني ي�شلون بالدًا جديدة ؟  .2

ك�ن امل�شلمون ين�شئون امل�شجد عندم� ي�شلون بلدًا جديدًا.  

كيف بداأت ن�ش�أة املدن االإ�شالمية ؟  .3

ن املدينة. بداأت ن�ش�أة املدن االإ�شالمية بتجمع امل�شلمني حول امل�شجد فيزداد عددهم �شيئً� ف�شيئً� حتى تتكوَّ  

اإالم حتت�ج املدن لكي توفر ح�جة �شك�نه� ؟  .4

حتت�ج املدن لكي توفر ح�جة �شك�نه� اإل امل�ل والعم�ل.  

م�ذا تعرف من املدن التي اأن�ش�أه� امل�شلمون ف كثري من البالد االإ�شالمية ؟  .5

اأعرف من املدن التي اأن�ش�أه� امل�شلمون ف البالد االإ�شالمية الق�هرة والقريوان وتبكتو  وك�نو ومراك�س   

واملدينة املنورة وغريه�.
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 أَْكِمِل اْلِعَباراِت اآلِتَيَة ِبَما يناِسُبها:
ين االإ�شالِميِّ .......... ُخِذ انت�ش�ُر الدِّ

ْ
َل َي�أ  .1

رياً. )    ( )اأ( َوْقَتً� َق�شِ  

بً�. )    ( )ب( َوْقَتً� طيِّ  

) )ج( َوْقَتً� َطِوياًل. )   

ِغريًة ُثمَّ َتْكُبُ ............  امَلِدَينُة �شَ
ُ

َتْن�َش�أ  .2

)اأ( َيْومً� َف�َشْهرًا. )    (  

) )ب( �َشْيئً� َف�َشْيئً�. )   

�ْشُبوعً� َفَع�مً�. )    (
ُ
)ج( اأ  

��ُس .............  النَّ
َ
 امَل�ْشِجُد َفبَداأ

َ
َن�َش�أ  .3

)اأ( َيْنظُروَن َحْوَلُه. )    (  

) )ب( ُيِقيُموَن َحْوَلُه. )   

ـلُّوَن َحْوَلُه. )    ( )ج( ُي�شَ  

ِتي َتَتمثَُّل ِف ............. �ِن الَّ كَّ ِلهَذا َتْن�َش�أ َح�َج�ُت ال�شُّ  .4

)    ( .
ِ
)اأ( ُم�ْشَتلَزَم�ِت اَلْيوم  

) )ب( ُم�ْشِتَلَزَم�ِت احَلَي�ِة. )   

)ج( ُم�ْشَتَلَزم�ِت الَعَمِل. )    (  

ْدِريُب )504(: التَّ

اِت  .............  املُ�شِلُموَن الَعِديَد ِمَن املُُدِن ِف َق�رَّ
َ
ْن�َش�أ

َ
اأ  .5

� واآ�شي�. )    ( وربَّ
ُ
�. )    (    )ج( اأ (   )ب( اإِْفريقي� واأوربَّ  ( .� وُربَّ

ُ
)اأ( اآ�شي� واإِفريقي� واأ  

ُا�ْشِتُهَرِت امَلدِينُة املنورُة .............  .6

مُة. )    ( ُة املكرَّ مُة. )    ()ج( وا�شتهرت َبْعَده� َمكَّ ُة املكرَّ (  )ب( وا�ْشُتِهَرْت َمَعه� َمكَّ ُة املكرمُة. )  )اأ( وُا�ْشُتهَرْت َقبْله� َمكَّ  

ِعْنَدم� َيْدُخُل املُ�ْشِلُموَن َمِدينًة  .............  .7

(  )ج( َيْخَت�ُروَن َم�ْشِجدًا. )    ( لُّون ِف َم�ْشِجِده�. )    (  )ب( ُيِقيُموَن َم�ْشِجدًا. )  )اأ( ُي�شَ  

ِمْن ُم�ْشِكالِت املُُدِن الَكَبريِة .............  .8

�َراِت. )    ( يَّ ِر ال�شَّ (    )ب( َعَدُم َتوفُّ ِر املُ�ْشَتلَزَم�ِت. )  )اأ( َعَدُم َتَوفُّ  

��ِس. )    ( ْعداٍد َكِبريٍة ِمَن النَّ
َ
ِر اأ )ج( َعَدُم َتَوفُّ  
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ُح َمْعَناَها :   اِْسَتْخِدِم المفرداِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل توضِّ
انت�شر : انت�شر االإ�شالم ف م�ش�رق االأر�س ومغ�ربه�.  .1

2.  اإق�مة : يقوم امل�شلمون ب�إق�مة امل�ش�جد.

3.  يتجمع : يتجمع الطالب ف الق�عة.

4.  املحيط : تقع مدينة مقدي�شو على �ش�طئ املحيط الهندي.

5.  يت�شع: تت�شع ال�شي�رة الأربعة اأ�شخ��س.

6.  تن�ش�أ: تن�ش�أ املدن االإ�شالمية حول امل�ش�جد.

7.  ُتعد: ُتعدُّ مدينة تبكتو مركزًا ت�ريً� كبريًا.

8.  ح�جة: يلبي ال�شوق ح�جة الن��س من م�أكل وم�شرب وملب�س.

ْدِريُب )505(: التَّ
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 أَِجْب َعِن اأَلسئلِة اآلتيِة كتابًة: 
هل �شمعت مبدينة تبكتو من قبل ؟  .1

نعم �شمعت به�.   

هل اأعجبك املو�شوع الذي قراأته عن مدينة تبكتو ؟  .2

نعم اأعجبني املو�شوع الذي قراأته عن مدينة تبكتو ؟  

كيف نظمت املدينة ؟  .3

ك�نت املدينة وا�شعة ومق�شمة اإل اأحي�ء كل حي يك�شنه ت�ر بلد معني.   

م� اأهم اأق�ش�مه� ؟  .4

..................................................................................  

م� الدور الذي ق�م به العلم�ء ف تبكتو؟   .5

ق�م علم�ء تبكتو ب�إن�ش�ء املكتب�ت و�شراء الكتب وَفَتَح ال�شالطني مكتب�تهم اخل��شة للعلم�ء والطالب.   

َساِدَسًا: َتْدِرَيباُت الِكتابِة :

ْدِريُب )506(: التَّ

 اِْسَتْخِدِم اْلَكِلماِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل َواْكُتْبها:
مدن : زرت مدنً� كثرية.   .1

�شك�ن: �شك�ن مدينة اخلرطوم ميثلون من�طق ال�شودان املختلفة.   .2

الق�شور: �شيد احلك�م واالأغني�ء ق�شورًا جميلة.  .3

العلم�ء : كرمت الدولة العلم�ء.   .4

بالد: تولت ف بالد امل�شلمني.   .5

الطرق: تكرث احلوادث ف طرق املرور ال�شريع.   .6

ب�ش�ئع: هذه ال�ش�حن�ت حتمل الب�ش�ئع من املين�ء.   .7

املوا�شالت: تطورت و�ش�ئل املوا�شالت تطورًا ملحوظً�.   .8

ْدِريُب )507(: التَّ
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أَْن  أََرْدَت  ِل مرٍَّة وَقْد  ُزْرَت مدينًة أَلوَّ  
ُتَعرَِّف إِْخَوَتَك َعْنَها َفَكَتْبَت َلُهْم:
1.    ِا�ْشمه�..........................

2.    ُمْوِقَعه�.........................

َكْيَف َوَجْدَت �َشَواِرَعَه� وَم�َش�ِكَنَه�؟........  .3

َظ�َفة به�.................... َظ�م والنَّ النَّ  .4

َهْل ُزْرَت َمَط�ِعَمه� – م�ش�ِجَده� -مكتب�ِتَه�-  .5

َمَداِر�َشه�-ج�مع�ِتَه� ؟.................

َلْيه� �َشْهٌل ؟...............
ِِ
وُل اإ َهِل اْلُو�شُ  .6

ْدِريُب )508(: التَّ

 اُْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 
ك�ن اأ�شت�ذن� يحدثن� عن حروف ف اللغة العربية، مثل االألف التي ت�أتي بعد واو 

الم�عة ف كلم�ت مثل ق�لوا – �ش�ألوا – ارموا – ارجعوا – واالألف التي ت�أتي 

ف كلمة مثل م�ئة والواو التي ت�أتي ف كلمة عمرو .

كم� ك�ن يحدثن� عن حروف، ن�شمع اأ�شواته� وال جنده� مكتوبة، كم� ف مثل 

كلمة هذا، وهوؤالء، ولكن، وداود، ف�ش�أله الطالب عن ال�شبب فق�ل : االأ�شت�ذ اإن 

ظ�هرة نطق ال�شوت وعدم كت�بته ظ�هرة موجودة ف اأغلب اللغ�ت القدمية، 

يتم  ال  الكلمة،  ف  حروف  وجود  ظ�هرة  وكذلك  والفرن�شية،  ك�الإجنليزية، 

نطقه�. وهي على كٍل ت�أتي ف كلم�ت مدودة .

ولعله� تعود اإل اأ�شول قدمية لتلك الكلم�ت التي ا�شتمرت على ح�له� .

ق�ل ط�لب ا�شمه عمرو : ي� اأ�شت�ذ من اأين ج�ءت هذه الواو اإل ا�شمي ؟

 فق�ل له: �شرقته� من داود ي� عمرو !

ْدِريُب )509(: التَّ
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الخرطوِم،  مدينِة  َعْن  َتْسَمُع  ُكْنَت   
ْنَت ِمْن ِزَياَرِتَها، َحاِوْل أَْن  والحمُد هلِل َتَمكَّ
ِذيَن  الَّ أُْسَرِتَك  أَفراِد  إَِلى  َعْنها  َث  َتَتَحدَّ

َسأَُلوَك َعْن.
ْبَي�ِس.

َ
ْزَرِق واالأ

َ
َيلنْيِ االأ 1- ُمْوِقِعه� – من النِّ

2- َحْجِمَه� )كبرية اأو �شغرية(.

�ِنَه� )كثريون / قليلون...الخ(. 3- �ُشكَّ

�ْشواِقَه�.
َ
4- اأ

5- َمَب�ِنيَه�.

6- ال�مع�ِت الَِّتي ِبه�.

ْهِلَه�.
َ
7- ُلَغِة اأ

8- ِدينِهِم.

9- مَط�ِعِمَه�.

َظ�َفِة ِفيه�. 10- ُم�ْشَتوى النَّ

11- َهل ِهَي ُمْزَدحَمٌة ؟

َساِبَعًا: َتْدِرَيباُت اْلَكالِم: 

ْدِريُب )510( : التَّ

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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دًا ُثمَّ أَِجْب  اِْسَتِمْع إَِلى النَّصِّ اآلِتي َجيِّ
ِتي َبْعَدُه: َعِن اأَلسئلِة الَّ

)الأندل�س(

اأ�شب�ني�  اأورب� وف   ف الزء الغربي من 

 – حكموه�  – حني  امل�شلمون  اأق�م  االآن 

مدنً� كبرية ك�نت دلياًل على احلي�ة التي 

ع��شه� اأهله� .

وكثريًا م� ن�شمع اأ�شم�ء مدن كبرية اأق�مه� 

طليطلة  مثل   . االأندل�س  ف  امل�شلمون 

وِجي�ن  و�ش�طبة  وغرن�طة  واأ�شبيلية 

وقرطبة .

وبقيت اآث�ره� حتى اليوم وتتمثل هذه االآث�ر 

ف الق�شور واحلدائق والطرق وامل�ش�جد 

وبعد  وغريه�،  وامل�شت�شفي�ت  واملدار�س 

البالد  تلك  عن  االإ�شالمي  احلكم  زوال 

اأهله�  عليه�  ويح�فظ  االآث�ر،  هذه  بقيْت 

احل�ليون ويحميه� الع�ل كله مل� تثله من 

ثق�فة وعلم وت�ريخ .

الأ�سئلة:

م� عنوان الن�س الذي �شمعته ؟  .1

عنوان الن�س الذي �شمعته االأندل�س.  

العهد  ف  اأ�شب�ني�  ت�شمى  ك�نت  م�ذا   .2

االإ�شالمي ؟

العهد  ف  ت�شمى  اأ�شب�ني�  ك�نت   

االإ�شالمي االأندل�س.

َثاِمَنًا:
َتْدِريَباُت فهِم المسموِع :

ْدِريُب )511(: التَّ

اذكر اأ�شم�ء بع�س مدن االأندل�س ؟  .3

اأ�شم�ء بع�س مدن االأندل�س هي: غرن�طة، طليطلة، قرطبة، اإ�شبيلية، �ش�طبة.  

م�ذا ان�ش�أ االأندل�شيون ف مدنهم ؟  .4

اأن�ش�أ االأندل�شيون ف مدنهم الق�شور واحلدائق والطرق وامل�ش�جد   

واملدار�س وامل�شت�شفي�ت.

مل�ذا بقيت هذه االآث�ر حتى االآن ؟  .5

ا�شتملت  مل�  اإن�ش�نيً�  اإرثً�  الأنه� تثل  االآن،  االآث�ر حتى  تلك  بقيت   

عليه من ت�ريخ وثق�فة وعلم يح�فظ عليه� اأهله� ويحميه� الع�ل.
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اْلَقْوَسْيِن  َبْيَن  ِتي  الَّ اْلَكِلماِت  اِْسِتْخدِم 
ِفي َتْكِويِن ُجَمٍل ُمَشاِبَهٍة ِلَما َيْأِتي:

املثال :

)مدن(

َق�َمَه� 
َ
اأ َكِبريٍة  ُمُدٍن  �ْشَم�َء 

َ
اأ َن�ْشَمُع  َم�  َكِثريًا 

ْنَح�ِء الَع�ِل.
َ
املُ�ْشِلُموَن ِف �َشتَّى اأ

)مدار�س (

كبرية  مدار�س  اأ�شم�ء  ن�شمع  م�  كثريًا     .1

اأق�مه� امل�شلمون ف �شتى اأنح�ء الع�ل.

)ج�مع�ت(

كبرية  اأ�شم�ء ج�مع�ت  ن�شمع  م�  كثريًا     .2

اأق�مه� امل�شلمون ف �شتى اأنح�ء الع�ل.

)م�ش�جد(

كبرية  م�ش�جد  اأ�شم�ء  ن�شمع  م�  كثريًا     .3

اأق�مه� امل�شلمون ف �شتى اأنح�ء الع�ل.

ْدِريُب )512(:  التَّ

)م�شت�شفي�ت(

4.   كثريًا م� ن�شمع اأ�شم�ء م�شت�شفي�ت كبرية اأق�مه� امل�شلمون ف �شتى اأنح�ء الع�ل.

)مب�ن(

5.   كثريًا م� ن�شمع اأ�شم�ء مب�ٍن كبرية اأق�مه� امل�شلمون ف �شتى اأنح�ء الع�ل.

)مكتب�ت(

6.   كثريًا م� ن�شمع اأ�شم�ء مكتب�ت كبرية اأق�مه� امل�شلمون ف �شتى اأنح�ء الع�ل.

)م�لك(

7.   كثريًا م� ن�شمع اأ�شم�ء م�لك كبرية اأق�مه� امل�شلمون ف �شتى اأنح�ء الع�ل.

)اإم�رات(

8.   كثريًا م� ن�شمع اأ�شم�ء اإم�رات كبرية اأق�مه� امل�شلمون ف �شتى اأنح�ء الع�ل.
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 اِْمأَل اْلَفَراَغ ِفيَما َيْأِتي ِبكلمٍة ُمناِسَبٍة: 
ِة.  ِرَيقِة االإِ�ْشالِميَّ ِميِم امْلَب�ِن َعَلى الطَّ �ِمعُة ُم�َش�َبَقًة ِف َت�شْ اأق�مت اْلَ  .1

اإِ�ْشِيْبَليُة وَغْرَن�َطُة وُقْرُطَبُة ِمن امْلُُدِن االإ�شالمية.  .2

ُة. �ِليَّ ْنَدُل�ُس ِهي اأ�شب�ني� احْلَ
َ
االأ  .3

ِر الدولة. رُق َدليٌل َعَلى َتَطوُّ الُق�شوُر واملَدار�ُس وامَل�ش�جُد والطُّ  .4

ِب اْلِعْلِم. َك�َنْت َمداِر�ُس االأندل�س َوَج�ِمَع�ُتَه� ملوءة ِبُطالَّ  .5

ُة َمْوُجودًة ب�الأْنَدُل�ِس. َم�َزاَلِت االآث�ر االإِ�شالِميَّ  .6

ُح َلَن� َم� ......ن� الَقِدمِي.  الُبدَّ ِمْن .............. َعَلى َم� ُيَو�شِّ  .7

َمُة الُيوِن�ْشُكو حُت�ِفُظ َعَلى االآث�ِر االإن�ش�نية الَقِدمَيِة.  ُمَنظَّ  .8

ْدِريُب )513(: التَّ
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)أ(  اِْقَرأ النَّصَّ اآلِتي ُثمَّ أَِجْب َعِن اأَلْسئَلِة 
ِتي َبْعَدُه ِكَتاَبًة: الَّ

يبًة واحلمُد هلل،  ي َيعي�ش�ِن َحَي�ًة طِّ مِّ
ُ
ِبي واأ

َ
اإِنَّ اأ

َف�ِن،  َوُيَنظِّ َوَيْزَرع�ِن،  احَلْقِل،  اإَِل  َيْذَهَب�ِن 

ْو�َش�َخ، 
َ
االأ َوَيْحِرَق�ِن  امَلْزرَوع�ِت،  َوَيْحِمَي�ِن 

َب�ت�ِت . �ْشَج�َر والنَّ
َ
َوْي�شِقَي�ِن االأ

ُمْنُذ  احَلْقِل  اإَِل  َه�ِب  ِللذِّ ا�شتعداُدُهَم�   
َ
َيَبداأ

َدَواِتِه، 
َ
اأ الَواِلُد  َيْحِمُل  الِة  ال�شَّ َوَبْعَد  الَفْجِر، 

الواِلدُة  وُتِعدُّ  ِبَه�،  �َشيْم�ِشي  الَِّتي  تُه  َدابَّ َوَيْرَكُب 

الَواِلَداِن  �َشَيْحَت�ُجُه  الَِّذي  َراَب  وال�شَّ ع�َم  الطَّ

ْقِل َويُعوَداِن اإَِل  لَذاِن َيْق�شَي�ِن َيْومهم� ِف احْلَ الَّ

الِة امْلَْغِرِب . امْلَْنِزِل َبْعَد �شَ

 / )َفاِطَمة  اِبِق  السِّ النَّصِّ  ِفي  اِْسَتْبِدْل  )ب( 
اْلِفْقَرِة  ِكَتاَبَة  وأَِعْد  ي(  وأُمِّ )ِبأَِبي  وَصاِلَحة( 

اْلأوَلى ِمَن النَّصِّ :
واحلمد  طيبة  حي�ة  تعي�ش�ن  و�ش�حلة  ف�طمة  اإن 

وتنظف�ن،  وتزرع�ن،  احلقل،  اإل  تذهب�ن  هلل، 

وحتمي�ن املزروع�ت، وحترق�ن االأو�ش�خ، وت�شقي�ن 

االأ�شج�ر والنب�ت�ت.

 )ج( َهاِت ُمْفَرداِت اْلَكِلماِت اآلِتَيِة :
مدن : مدينة  .1

احل�ليون: احل�يل  .2

املع�هد العلمية: املعهد العلمي  .3

التج�ر: الت�جر  .4

الطوارق: الط�رق  .5

اخلرازون: اخلراز  .6

اأحي�ء: حي  .7

املن�شوج�ت: املن�شوج  .8

ْقِويُم: َتاِسَعًا: التَّ
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)د( اِْسَتْخِدِم اْلِعباَراِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ُمِفيدٍة :
رويدًا رويدًا: بداأ الطفل ينمو رويداأ رويدًا.  .1

كثريًا م�: كثريًا م� اأق�شي امل�ش�ء ف م�ش�هدة التلف�ز.  .2

اأجن��س من: ي�شكن اخلرطوم اأجن��س من الب�شر.  .3

�ش�طئ النهر: اأم�شين� عطلة نه�ية االأ�شبوع على �ش�طئ النهر.  .4

اإل ج�نب ذلك: زرن� اأ�شدق�ءن� واإل ج�نب ذلك �ش�هدن� امل�شرحية   .5

املعرو�شة ف  ق�عة ال�شداقة.

ع�ملية الط�بع: الق�هرة مدينة ع�ملية الط�بع.  .6

ملية الط�بع: مدينة مدن مدينة ملية الط�بع.  .7

الثق�فة االإ�شالمية: تهتم ال�معة بتدري�س الثق�فة االإ�شالمية.  .8
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اُد الإِْفِريِقيُّ اِلتحِّ

َوِهَي  اْلَقِدمِي،  الَع�َلِ  ِبالِد  ِمْن  اإِْفرْيقَي�  ُة  َق�رَّ

َهِذِه  َعْت  َخ�شَ َوَقْد  َبِعيٍد،  َزَمٍن  ُمْنُذ  َمْعُرَوَفٌة 

وِر احَلِديثِة؛ َحْيُث  ُة ِلال�ْشِتْعَم�ِر ِف الُع�شُ اْلَق�رَّ

َوَفْرن�ش�،  ِبِريَط�ِنَي�  ِمن  املُ�ْشَتْعِمروَن  َج�َءَه� 

ِة، َوُهولْندا  ُبْلَداِن الَق�رَّ اللََّتنْيِ  اْحتلََّت� ُمْعَظَم 

ُتَغ�ِل،  �ْشَب�ِني� َوبْلِجيك� واإِيط�لَي� والُبْ
َ
مْل�ْني� واأ

َ
واأ

ِة . ِغريًة ِمَن اْلَق�رَّ ْجزاًء �شَ
َ
الَِّتي اْحتَّلْت اأ

اْلِع�ْشِريَن  اَلْقرِن  ِمن  الثَّ�ِن  ِف  �شْ النِّ َوُمْنُذ 

َكثرَيٌة،  ٌة  اإِفرِيقيَّ ُدَوٌل  ِا�ْشَتَقلَّْت  امِلَيالِدي، 

َمُعَه�،  َتْ َمٍة  ُمَنظَّ اإَِل  َت�َجٌة  ُمْ نَّه� 
َ
اأ َف�َشَعرْت 

لَه�،  احُلُلوِل  ع  َوَو�شْ ُم�ْشِكالِته�،  ِلدرا�َشِة 

مِة  والتَّع�ُوِن ِفيم� َبْيَنه�، َوِلَهَذا تَّ اإِْن�َش�ُء ُمَنظَّ

 ، 1963م  �َشَنَة  َم�ُيو  ِف  ِة  االإِْفِريِقيَّ اْلَوْحَدِة 

ًا  َمقرَّ َب�َب� 
َ
اأ دي�ْس 

َ
اأ َمِدَينَة  املُْجَتِمُعوَن  َواْخَت�َر 

مِة . ِلَهِذِه املُنظَّ

الُثوَن ْر�ُس الثَّ الدَّ

اَلِزاَئُر،   : ِهَي  َدْولًة  َوَثالِثنَي  اْثَنَتنْيِ  َب�َب�، 
َ
اأ دْي�س 

َ
اأ ِاْجِتَم�َع  َرْت  َح�شَ الَِّتي  َوِل،  الدَّ َعَدُد  َبَلَغ  َوَقْد 

ِيُة اإِْفِرْيَقي� الُو�ْشَطى، َوَت�َش�ُد، والُكنغو َبرازاِفيل، وزائرُي، وَداُهوِمي،  وُبُوروْنِدي، واْلَكِمرُيوُن، َوُجْمُهورَّ

�ُبون، وغ�ن�، وغينِي�، و�ش�ِحُل اْلَع�ِج، وليبي�، وليبي�، َوَمْدْغ�َشَقُر، َوَم�يِل، َوُموِريَت�ِني�،  واإِْثُيوِبَي�، واْلَ

يَة، وُفْولَت� الُعلي�، وامْلَغِرُب،  َر الَعربَّ ُة ِم�شْ وَداُن، َوتْنَج�ِنيق�، وُتوُجو، وُتوُن�ُس، واأوَغْنَدة، وجمهوريَّ وال�شُّ

ْعِطَى االْجتم�ُع احَلقَّ ِلكلِّ 
ُ
وم�ُل، َوَقْد اأ ِنَغ�ُل، و�ِشرياُليوُن، وال�شُّ ْيَجُر، ونْيِجري�، وُرواْندا، وال�شِّ والنَّ

ِة، َمِثل ُموِري�ش�ْس َومدغ�شَقر، َكَم�  �ِد، َحتَّى َواإِْن َك�َنْت َخ�ِرَج الَق�رَّ َ  لالحتِّ
ِ
َم�م ٍة، ِف االْن�شِ َدْولٍة اإِفريقيَّ

َمِة  ْوِل ِب�مْلُنظَّ وِلَه� َعَلى اال�ْشِتْقالِل، َوَقْد َبَلَغ َعَدُد الدُّ رِد ُح�شُ جَّ ـمُّ اإَِل املُنَّظَمِة مِبُ نَّ ُكلَّ َدْوَلٍة َتْن�شَ
َ
اأ

َمْن  ْو 
َ
اأ وؤَ�َش�ِء،  الرُّ ُرَه�  َيْح�شُ الَِّتي  ِة،  الِقمَّ ُموؤَْتراِت  َمُة  املَُنظَّ وَتْعِقُد  َدْولًة  ْرِبَعنَي 

َ
اأ ِمْن  ْكرَثَ 

َ
اأ  ،�ً َح�ليَّ

ة َغ�ِلبً� . �ِرِجيَّ ُرُه َوَزَراُء اخلَّ ر الُوَزَراِء الَِّذي َيْح�شُ ، َوُموؤَْتَ
ٍ
يُنوُبوَن َعْنُهْم، َكلَّ ع�م
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ِفنَي  املَُوظَّ ِمَن  ُمَوعٌة  جَمْ ِبَه�  َب�َب�، 
َ
اأ ِدي�س 

َ
اأ ِف  َه�  َقرِّ مِبَ َع�ّمٌة،  َم�َنٌة 

َ
اأ َمِة  وِلْلَمَنظَّ

ُدُث َداِخَل ُكلِّ  لِّ املُ�ْشِكالِت، الَِّتي حَتْ نٌة حِلَ ْي�شً� َلْ
َ
ِة، َوَلَه� اأ ِمَن الِبالِد االإِْفريقيَّ

ْخَرى .
ُ
وِل االأ ْو َبْينه� َوَبنْيَ الدُّ

َ
َدْوَلِة، اأ

َنِة  وَلْ ِة،  االِجَتم�عيَّ ِة  �ديَّ ااِلْقِت�شَ اللَّْجنِة  ِمْثَل  �ٍن؛  ِلَ ُة  ِعدَّ ْي�شً� 
َ
اأ َمِة  وِلْلَمَنظَّ

ِة . حَّ َنِة ال�شِّ َق�َفِة، وَلْ ِبَيِة والثَّ ْ التَّ

َو�َش�َعَدْت  ِة  االإِْفريِقيَّ وِل  الدُّ َبنْيَ  املُ�ْشِكالِت  ِمَن  َكِثرٍي  ِبَحلِّ  َمُة  امْلنظَّ َق�َمْت  َوَقْد 

َف�ِرقِة ِف 
َ
َدْت َبنْيَ اآراِء االأ ْع�ش�ِئَه� َوَوحَّ

َ
َق�ِفـي َبنْيَ اأ �ِدّي والثَّ َع�ُوِن ااِلْقِت�شَ َعَلى التَّ

ة . ْوِليَّ االْجِتَم�َع�ِت الدَّ
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أَِجْب َعِن اأَلْسئَلِة اآلِتَيِة :
م� الدول التي ا�شتعمرت اإفريقي� ؟  .1

هي  اإفريقي�  ا�شتعمرت  التي  الدول   

واأمل�ني�  وهولندا  فرن�ش�  بريط�ني�، 

واأ�شب�ني� وبلجيك� والبتق�ل.

متى بداأت الدول االإفريقية ت�شتقل ؟  .2

بداأت ت�شتقل ف الن�شف الث�ن من القرن   

الع�شرين امليالدي.

متى اأن�شئت منظمة الوحدة االإفريقية ؟  .3

اأن�شئت منظمة الوحدة االإفريقية ف م�يو   

1963م.

ْدِريَباُت التَّ

الً : َأْسَئلُة ااِلْسِتيعاِب:  َأوَّ

ْدِريُب )514(: التَّ

مل�ذا �شعر االأفريقيون ب�حل�جة اإل املنظمة ؟  .4

الأنهم �شعروا بح�جتهم ملنظمة تمع دوله� لدرا�شة م�شكالته� وو�شع احللول له� وللتع�ون فيم� بينه�.  

ف اأي دولة يوجد مقر منظمة االحت�د االإفريقي ؟  .5

يوجد مقر املنظمة ف اأدي�س اأبب�.  

هن�ك دولت�ن تقع�ن خ�رج كتلة اإفريقي� ومع ذلك تتمتع�ن بع�شوية منظمة الوحدة االإفريقية م� هم� ؟  .6

الدولت�ن اللت�ن تقف�ن خ�رج اإفريقي� وتتمتع�ن بع�شوية املنظمة هم� موري�ش�س ومدغ�شقر.  

كم موؤترًا ملنظمة الوحدة االإفريقية ف الع�م ؟  .7

للمنظمة موؤتر ع�م يح�شره الروؤ�ش�ء، وموؤتر لوزراء اخل�رجية كل ع�م.  

م� اال�شم احل�يل ملنظمة الوحدة االإفريقية ؟  .8

اال�شم احل�يل للمنظمة هو: االإحت�د االإفريقي.  
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ِلْلَكِلَماِت  الُمَناِسَب  الُمَراِدَف  َهاِت   
ِتي َتْحَتها َخطٌّ ِفَيما َيْأِتي : الَّ

ُة ِلال�ْشِتْعَم�ِر  َعت اْلِبالُد االإِفريقيَّ َخ�شَ  .1

وُرِبّي :
ُ
االأ

) اأ/ ِاْنَق�َدْت )  

ب/ َرَجَعْت )   (  

ج/ َذَهَبْت )   (  

ِف  ِة  يَّ وُربِّ
ُ
االأ ِة  الَق�رَّ ُدَوُل  ْت  َتَقَدمَّ  .2

ْوِر احَلِديَثِة : الُع�شُ

)   ( 
ِ
�م يَّ

َ
اأ/ االأ  

َنَواِت )   ( ب/ ال�شَّ  

) ْزِمَنِة )
َ
ج/ االأ  

َثاِنيَاً : َتْدِريَباُت المفرداِت:

ْدِريُب  )515(: التَّ

ي : ِة ِمن اال�ْشِتَعم�ِر ِف اأوا�ِشِط الَقْرِن امَل��شِ وِل االإِفريقيَّ ْكرَثُ الدَّ
َ
ا�ْشَتقلَّْت اأ  .3

) َرْت ) رَّ ج/ حَتَ ب/ ا�ْشُتْعِمَرْت )   (  اأ/ َقّلْت )   (    

ي : �ِد االإِْفريقِّ َ َمِة ااِلحتِّ ٍة ُم�ْشَتِقلٍَّة احَلقُّ ِف ُدُخوِل ُمَنظَّ ِلُكلِّ َدْوَلٍة اإِفريقيَّ  .4

ُكنَه� )   ( ج/ ال مُيْ ب/ ال َيَجوُز لَه� )   (   ) اأ/ َيَجوُز لَه� )  

�ِد االإِفريقيِّ ُي�ش�ِعُدَه� ِف حلِّ ُم�ْشَكالِته�: ِة اإَِل ااِلحتَّ َوِل االإِفريقيَّ ِم�ُم الدُّ ِاْن�شَ  .5

ج/ اخُلروُج ِمْنُه )   (  ) ُخوُل ِفيِه ) ب/ الدُّ اأ/ االْبِتَع�ُد َعْنُه )   (   

ِد ِا�ْشِتَقاللِه� : َجرَّ ِته� مِبُ ِويَّ ِة ِف ُع�شْ َوِل االإِْفِريقيَّ �ِد االإِْفريقيِّ َطَلب�ِت ُدُخوِل الدُّ َ َمُة ااِلحتِّ َتْقَبُل ُمَنظَّ  .6

ج/ ِمْن َبْعِد )   (   ) ب/ َفْوَر ) اأ/ مَن َقْبِل )   (    

رًا َواِحدًا ِف الَع�م : َمُة ُموؤَْتَ َتْعِقُد املَُنظَّ  .7

) ج/ ِلَق�ًء ) ب/ اْجِتم�َع�ٍت )   (  اأ/ َدْعَوًة )   (    

َب�َب� :
َ
دي�س اأ

َ
ٌة ِف اأ م�َنٌة َع�مَّ

َ
�ِد االإِفريقيِّ اأ َ مِلُنَّظَمِة االحتَّ  .8

) ج/ �ِشكرت�ريٌة ) �ٌء )   (  ْع�شَ
َ
ب/ اأ اأ/ ِرَئ��شٌة )   (    
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 اِْسَتْخِدِم العباراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل :
ق�رة اإفريقي�: ق�رة اإفريقي� من اأقدم ق�رات الع�ل.  .1

البحث عن حلول: نحن جنتمع هن� للبحث عن حلول مل�شكالتن�.  .2

اإن�ش�ء منظمة: ت اإن�ش�ء منظمة للع�ل االإ�شالمي اأي�شً�.  .3

معروفة للجميع: هذه الق�رة معروفة للجميع.  .4

موؤتر القمة: متى �شينعقد موؤتر القمة الق�دم؟  .5

االأمني الع�م: من هو االأمني الع�م لالإحت�د االإفريقي ؟  .6

حل امل�شكالت: �شيعمل االجتم�ع على حل امل�شكالت االقت�ش�دية.  .7

ينوب عن: من ينوب عن الرئي�س اإذا غ�ب ؟  .8

ْدِريُب )516(: التَّ

هاِت ُمْفَرداِت اْلُجُموِع اآلِتَيِة:
بلدان: بلد.  .1

دول: دولة.  .2

م�شكالت: م�شكلة.  .3

احللول: احلل.  .4

الروؤ�ش�ء: الرئي�س.  .5

اآراء: راأي.  .6

االجتم�ع�ت: االجتم�ع.  .7

الع�شور: الع�شر.  .8

ْدِريُب )517(:  التَّ
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  أَْكِمِل اْلُجَمَل َكَما ِفي اْلِمَثاِل :                        
امْلَِثاُل:

َمُعَه�( مٍة – َتْ م : )ُمَنظَّ

َمُعه� . َمٍة َتْ َت�َجٌة اإَِل ُمَنظَّ نه� ُمْ
َ
ط : َف�َشَعْرت اأ

م : )طبيب – يع�له�(

ط : ف�شعرت ب�أنه� مت�جة اإل طبيب يع�له�.  .1

م : )معلم – يدر�شه�(

ط : ف�شعرت ب�أنه� مت�جة اإل معلم يدر�شه�.  .2

راِكيِب: َثاِلَثًا : َتْدِرَيباُت التَّ

ْدِريُب )518(: التَّ

م : )بيت – يحفظه�(

ط : ف�شعرت ب�أنه� مت�جة اإل بيت يحفظه�.  .3

م : )كت�ب – يعلِّمه�(

4.  ط : ف�شعرت ب�أنه� مت�جة اإل كت�ب يعلمه�.

م : )�شي�رة – حتمله�(

ط : ف�شعرت ب�أنه� مت�جة اإل �شي�رة حتمله�.  .5

م : )زوج – ي�ش�عده�(

ط : ف�شعرت ب�أنه� مت�جة اإل زوج ي�ش�عده�.  .6

يه�( م : )اأم – تربِّ

ط : ف�شعرت ب�أنه� مت�جة اإل اأم تربيه�.  .7

م : )منظمة – تمعه�(

ط : ف�شعرت ب�أنه� مت�جة اإل منظمة حتميه�.  .8
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 أَْكِمِل اْلُجَمَل َكَما ِفي المثاِل: 
املثال:

ٍة – االحت�ِد( م : )االْجِتم�ُع – َدولٍة اإِفريقيَّ

�د  لالحتِّ
ِ
َم�م ٍة ِف االْن�شِ ْعَطَى االجتم�ُع احَلقَّ ِلُكلَّ َدْولٍة اإِفريقيَّ

َ
ط : اأ

م : )املدير – ط�لب علم – الداخلية(

ط : اأعطى املدير احلق لكل ط�لب ف الداخلية.  .1

م : )الق�ئد – جندي م�شلم – الي�س(

ط : اأعطى الق�ئد احلق لكل جندي م�شلم ف الي�س.  .2

م : )االأ�شت�ذ – ط�لب جديد – المعية(

ط : اأعطى االأ�شت�ذ احلق لكل ط�لب جديد ف المعية.  .3

م : )المعية – �ش�كن جديد – االجتم�ع(

ط : اأعطت المعية احلق لكل �ش�كن جديد ف االجتم�ع.  .4

م : )االآب�ء – مولودة جديدة – الرو�شة(

ط : اأعطى االآب�ء احلق  لكل مولودة جديدة ف الرو�شة.  .9

ْدِريُب ) 519( : التَّ

م : )العميدة – تلميذة فقرية – املدر�شة(

ط : اأعطت العميدة احلق لكل تلميذة فقرية ف املدر�شة.  .6

م : )الوزير – ط�لب ن�جح – الكلية(

ط : اأعطى الوزير احلق  لكل ط�لب ن�جح  ف الكلية.  .7

م : )االجتم�ع – دولة اإفريقية – االحت�د(

ط : اأعطى االجتم�ع احلق لكل دولة اإفريقية ف االحت�د.  .8
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 أَْكِمِل اْلُجَمَل َكَما ِفي المثاِل: 
املثال:

َبَب�(
َ
دِي�س اأ

َ
ٌة – اأ م�نٌة َع�مَّ

َ
م : )املنظمِة – اأ

َبَب�
َ
دي�ْس اأ

َ
َه� ِف اأ قرِّ َم�نٌة َع�ّمٌة مِبَ

َ
َمِة اأ ط : ِللُمنظَّ

م : )ال�معة – جمل�س علمي – اخلرطوم(

ط : للج�معة جمل�س علمي مبقره� ب�خلرطوم.  .1

م : )االحت�د – لنة علي� – نريوبي(  

ط : لالحت�د لنة علي� مبقره بنريوبي.  .2

ْدِريُب  )520( : التَّ

م : )ال�شركة – مدير ع�م – تون�س(  

ط : لل�شركة مدير ع�م مبقره� بتون�س.  .3

م : )الوزارة – مكتب مفتوح – الق�هرة(  

ط : للوزارة مكتب مفتوح مبقره� ف الق�هرة.  .4

م : )امل�شجد – اأم�م م�شوؤول – مكة(  

ط : للم�شجد اإم�م م�شوؤول مبقره ف مكة.  .5

م : )ال�شوق – موظف م�شوؤول – الداخل(  

ط : لل�شوق موظف م�شوؤول مبقره ف الداخل.  .6

م : )املعهد – عميد معروف – ال�معة(  

ط : للمعهد عميد معروف مبقره ف ال�معة.  .7

م : )املنظمة – اأم�نة ع�مة – اأدي�س اأبب�(  

ط : للمنظمة اأم�نة ع�مة مبقره�  ف اأدي�س اأبب�.  .8
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 اِْقَرْأ َما َيْأِتي: 
َمِعَدِتِه،  ِف  �َشديٍد  ِل 

َ
اأ من  كبرٌي  رجٌل  �شك� 

الطبِيُب  لُه 
َ
َف�َش�أ املُ�ْشـت�ْشـَفى،  اإَِل  َفَذَهَب 

كلُت 
َ
اأ ُجل:  الرَّ َفَق�َل  َكْلَت؟ 

َ
اأ َم�َذا  املَُع�لُج، 

ُه  ِديِد، َفَح�شَ ِل ال�شَّ
َ
َطَع�مً� كثريًا، َف�َشعْرُت ب�الأ

ْن 
َ
اأ َن�ِشيطٍة  �شٍة  ُمرِّ ِمْن  َطَلَب  ُثمَّ  ِبيُب،  الطَّ

ُتِعدَّ َلُه �شريرًا ُمريحً�. واأْعَط�ُه الِعالَج، َف�َشَعَر 

اَحِة، َوَع�د اإَِل َبْيِتِه �َشِعيدًا. ب�لرَّ

ْحِو:  َراِبَعًا: َتْدِريَباُت النَّ

ْكِل: اِبِق، ُثمَّ اْضِبْطَها ِبالشَّ َفَة ِفي النَّصِّ السَّ ِن الصِّ  َعيِّ

عالمة االإعرابال�شبط ب�ل�شكلال�شفة

الك�شرة�شديٍداأ. �شديد

ال�شمةاملع�لُجب. املع�لج

الفتحةكثريًاج. كثريا

الك�شرةال�َشديِدد. ال�شديد

الك�شرةن�شيطٍةهـ. ن�شيطة

ْدِريُب )522(: التَّ
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 اِْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ الَّساِبِق: 
ف�عاًل: رجٌل.

ا�شمً� جمرورًا: معِدته.

مفعواًل به: طع�مً�.

ا�شمً� نكرة: رجل.

ا�شمً� معرفً� )ب�أل(: امل�شت�شفى.

فعاًل م��شيً�: طلب / فح�س / اأعطى / ع�د / وغريه�

ْدِريُب )523(: التَّ
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ِتي َبْعَدُه :  اِْقَرأ النَّصِّ اآلِتي ُثمَّ أَِجْب َعِن األْسئَلِة الَّ
ُة  الَق�رَّ َهِذِه  َوَتَتَمّيُز  الَقِدمَيِة املعروفِة  اِت  اْلَق�رَّ ِمَن  َوِهَي  وا�ِشَعٌة،  َكِبرَيٌة  ٌة  َق�رَّ اإِْفريقي�  ُة  َق�رَّ

َرواِت . ْنواعً� عِديدًة ِمَن الَفَواِكِه واحُلُبوِب واخُل�شْ
َ
ِتي ُتْنِتُج اأ َبِة الَّ َه� اخِل�شْ ْر�شِ

َ
ِب�أ

ِمَن  الَعِديَد  مُّ  َت�شُ نَّه� 
َ
اأ َكَم�  ِمَن اخَل�َشِب  ْنواعً� عَديَدًة 

َ
اأ ُتْنِتُج  ِتي  الَّ الَغ�َب�ِت  الَكِثرُي ِمن  وِبَه� 

َيواُن . َوَقْد  َب�ُت واحْلَ ح�َرى َكِبرَيٌة وا�ِشَعٌة َيِقلُّ ِفَيه� الَب�َشُر والنَّ احَلَيواَن�ِت . َوِف اإِْفِرْيقَي� �شَ

مُّ اإِفريقي� َعَددًا  َته� الَكِثرَي ِمَن امَلع�ِدِن واملَي�ِه. وَت�شُ مُّ حَتْ َة َت�شُ ْحَراَء االإِفريقيَّ نَّ ال�شَّ
َ
َظَهَر اأ

َق�َف�ِت املُْخِتلَفِة . ِة والثَّ ِمَن امَلْجُمَوع�ِت الَب�َشِريَّ

َخاِمَسًا:  َتْدِرَيباُت اْلِقَراَءِة:

ْدِريُب  )524(: التَّ
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الأ�سئلة :

مب تتميز االأر�س ف ق�رة اإفريقي� ؟  .1

تتميز االأر�س ف اإفريقي� ب�أنه� خ�شبة.   

م�ذا تنتج اإفريقي� من املنتوج�ت الزراعية ؟  .2

تنتج الفواكه واحلبوب واخل�شروات.  

م� ف�ئدة الغ�ب�ت ؟  .3

تدن� الغ�ب�ت ب�الأخ�ش�ب وت�أوي احليوان�ت وتنقي الو.  

اذكر بع�س احليوان�ت التي تنت�شر ف اإفريقي� ؟  .4

من احليوان�ت التي تنت�شر ف اإفريقي� االأ�شود والنمور والفيلة.  

م�ذا ت�شم ال�شحراء ف ب�طنه� ؟  .5

ت�شم ال�شحراء ف ب�طنه� املي�ه واملع�دن والنفط.  

من اأي البالد اأتيت ؟  .6

اأن� من ...........................................  

جمموعة  بني  ثق�ف  اختالف  هن�ك  ك�ن  اإذا   .7

اأو  والتع�ون  االحتام  اإل  هذا  يدعو  فهل  واأخرى 

القت�ل والكراهية ؟

بل هذا يدعو اإل االحتام والتع�ون.  

هل االختالف ف ال�شكل اأو اللون اأو الثق�فة �شبب   .8

ف اختالف الع�دات ؟

نعم اختالف اللون وال�شكل ي�شبب اختالف الع�دات.  

  اِْسَتْخِدِم اْلُمْفَرداِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِمْن إِْنَشائَك :
املعرفة : الزي�رات امليدانية ب�ب من اأبواب املعرفة.  .1

عديدة : للغ�ب�ت واالأنه�ر فوائد عظيمة.  .2

تنتج : تنتج ال�شح�رى االإفريقية اأنواعً� من التمور والزيوت واملع�دن.  .3

اخل�شب : اخل�شب ي�شتعمل الأغرا�س عديدة.  .4

�شح�رى : ف �شح�رى اإفريقي� ي�شتد البد لياًل.  .5

الب�شر : اختالف الع�دات واملعتقدات بني الب�شر.  .6

ظهر : ظهر الطالب مبظهر جيد يوم التخرج.  .7

املع�دن : الذهب من املع�دن الغ�لية.  .8

ْدِريُب  )525(: التَّ
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اِْقَرأ النَّصَّ اآلِتي ُثمَّ أَِعْد ِكَتاَبَتُه :
فريقي� ُمَه�جِريَن ِمْن َجِزَيرِة الَعرِب . ُه ا�شُمُه َطَه ُمْنُذ َزَمٍن َبعيٍد، ِجْئَن� اإَِل اإِ ِا�ْشمي َداُود والِدي ِا�ْشُمه َعْمُرو َوَجدُّ

ْجَدادن� 
َ
�َشِف َن�ِشْيَن� ُلَغَة اأ

َ
ُموَعًة َكِبرُيٌة وِلالأ َبْحَن� جَمْ �شْ

َ
�ْشَرٍة َكِبرَيٍة، َلَقْد اأ

ُ
َنْحُن َن�ْشُكُن ِف َتْنَزاِني� َوَنْحُن ُجْزٌء ِمْن اأ

ْن َنتعلَُّمَه� َفْهمً� وقِراءًة وكت�بًة وَحِديثً� .
َ
َوُنح�ِوُل االآَن اأ

ِتي :
ْ
االآَن الِحْظ َم� َي�أ

ٌة.  داُود : الواو ن�ِق�شَ

َعْمرو : الَواو زائدة.

ِلُف )الفتحة الطويلة بعد الط�ء(.
َ
طه: ْل ُتْكتُب االأ

َهْل  ُتْكَتُب  وال  ُتْنَطُق  َواٌت  �شْ
َ
اأ َوُهَن�ك  ُتْنَطُق  ُحروِفه�  ورموُز  ُتْكَتُب  ْخَرى 

ُ
واأ ُتْنَطُق  وال  ْتكَتُب  ُحُروٌف  ِة  اْلَعَرِبيَّ )ِف 

َل لَه�؟( ثِّ ْن ُتَ
َ
َت�ْشِتطيُع اأ

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

َساِدَسًا: َتْدِرَيباُت اْلِكَتاَبِة :

ْدِريُب  )526(:  التَّ
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 أَِجْب َعِن األْسئَلِة اآلتيِة ِكَتاَبًة: 
َتْيَت ؟ ................................................................................

َ
يِّ بلد اأ

َ
ِمْن اأ  .1

َمتَى ا�شتقلَّ َبَلُدَك ؟...............................................................................  .2

�ِد االإِفريقّي؟................................................................... َ مَّ ِلالحتِّ َوَمَتى اْن�شَ  .3

َهْل َتْعِرُف الرئِي�َس احَل�يِلَّ ِلالحَت�ِد االإِْفِريِقّي ؟...................................................  .4

�ِد االإِفريقي ؟........................................................... �ْشِميَّة ِلالحتَّ َم� اللَُّغ�ت الرَّ  .5

�ِد االإِفريقي ؟.................................. َ وًا ِب�الحتِّ ْن َتُكوَن ُع�شْ
َ
مِلَ�َذا ُتِريُد ُكلُّ َدْوَلٍة اإِفْرِيقيٍة اأ  .6

َتِلِف ُبلَداِن الَع�َلِ ؟ ................................ �ٌء ِمْن خُمْ َع�شَ
َ
َخرى ِبَه� اأ

ُ
َم�ٍت اأ َهْل َتعِرُف ُمَنظَّ  .7

َم�ِت. ............................................................ َمَتنْيِ ِمْن ِتْلَك املَُنظَّ ْ َمَقرَّ ُمَنظَّ َبنيِّ  .8

       ملحوظة: )اأ�شئلة ات�ش�لية كل اإج�بة ف املو�شوع تقبل مع ا�شتاط ال�شحة اللغوية(

ْدِريُب )527(: التَّ
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، ِفي اْلَجْدَوِل اآلِتي ُثمَّ  ِتي َتْحَتَها َخطٌّ َهاِت ُجُموَع اْلَكِلَماِت الَّ
اِء اأَلِخيَرِة ِفيَها : اْكُتْبَها َوالِحْظ ِكَتاَبَة التَّ

جمعه�الكلمة

ُة اأفريقي�.  ق�رات1 – َق�رَّ

ٌة.  اإفريقي�ت2 – َهِذِه َدْوَلٌة اأفريقيَّ

ٌة. ٌة اأفريقيَّ وَداُن َدْولة عربيَّ عربي�ت3 - ال�شُّ

ن� ِب�خَل�َشِب. دُّ الغ�ب�ت4 – الغ�َبة َتُ

َوِل. م�شكالت5 – ُهن�َك ُم�ْشِكَلُة ِمَي�ِه ِف َبْع�ِس الدُّ

ا�َشُة التَّدريب�ِت ِف احلقيبِة.  كرا�ش�ت6 – ُكرَّ

ٌة ِلَكثرٍي ِمَن امْلُ�ْشِكالِت.  مع�ل�ت7 – َلَدْيَن� ُمع�َلَ

�ِد االأفريقّي.  َمٍة االحتِّ ٌو ِف ُمَنظَّ منظم�ت8 – ِكْينَي� ُع�شْ

ْدِريُب )528(:  التَّ
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ا َيْأِتي:   اُْكُتْب خمَس ِفْقَراٍت َعمَّ
ْن 

َ
اأ االأفريقيِّ  �ِد  االحتِّ ِمَن  ُاْطلْب   .1

ِف  َج�ِمعٍة  اإَِق�َمِة  ِف  ُي�َش�ِعَدُكْم 

َبَلِدُكْم.

�ِمَعة ؟ ْيَن َمَقرُّ اْلَ
َ
اأ  .2

َت�ُجَونه� ؟ �ُت الَِّتي حَتْ َم� الُكلِّيَّ  .3

َهْل َلَدْيُكم َمب�ٍن َج�ِهزٌة ؟  .4

ْمَواِل ؟
َ
َهَل َلديُكْم َبْع�ُس االأ  .5

�َش�ِتَذٌة َج�ِهُزون ؟
َ
هل َلَدْيُكم اأ  .6

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

ْدِريُب )529(: التَّ

  اُْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك :
هذه  وتتميز  املعروفة  القدمية  الق�رات  من  وهي  وا�شعة،  كبرية  ق�رة  اإفريقي�  ق�رة 

الق�رة ب�أر�شه� اخل�شبة التي تنتج اأنواعً� عديدة من الفواكه واحلبوب واخل�شراوات .

وبه� الكثري من الغ�ب�ت التي تنتج اأنواعً� عديدة من اخل�شب كم� اأنه� ت�شم العديد 

من احليوان�ت . وف اإفريقي� �شح�رى كبرية وا�شعة يقل فيه� الب�شر والنب�ت واحليوان 

وت�شم  واملي�ه.  املع�دن  من  الكثري  ت�شم حتته�  االإفريقية  ال�شحراء  اأن  وقد ظهر   .

اإفريقي� عددًا من املجموع�ت الب�شرية والثق�ف�ت املختلفة .

ْدِريُب )530(: التَّ
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 )إِْفِرِيقَيا َبَلُد اْلغاباِت واْلَحَيَواناِت واأَلْنَهاِر(:
ْهِله�، 

َ
ُثون َعِن اآ�ْشَي�، َوَجَم�ِل ِبالِدَه�، َوُهُدوِء اأ َل ُطاّلِب اآ�ْشي� َيَتحدَّ ْن ا�َشَتمْعَت اإِ

َ
َبْعَد اأ

َق�ِط االآِتيِة:  ْجَواِئه�، َم�َذا َتقوُل عن اأفرْيقَي� ُم�ْشَتِعينً� ِب�لنِّ
َ
ِد اأ َوَتعدُّ

َكْيَف َغ�َب�ُته� ؟  .1

َم�َذا ِبَه� ؟  .2

ْنواُع ِثم�ِره� ؟
َ
َم� اأ  .3

َم�َذا َنْفعُل ِب�أْخ�َش�ِبه� ؟  .4

�َشٍة ؟ َوَم�َذا ِبه� من َحيواَن�ٍت ُمَتَوحِّ  .5

َوَم� اأْنه�ُره� وم�ذا ِفيه� ؟  .6

َوَكْيَف َن�شَتفيُد ِمْنَه� ؟  .7

ملحوظة: )اأ�شئلة ات�ش�لية كل اإج�بة ف املو�شوع تقبل مع ا�شتاط ال�شحة اللغوية(

َساِبعًا: َتْدِريَباُت اْلَكالِم: 

ْدِريُب )531(: التَّ
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دًا ُثمَّ أَِجْب َعِن اأَلْسئَلِة  اِْسَتِمْع إَِلى النَّصِّ اآلِتي َجيِّ
ِتي َبْعَدُه : الَّ

ا�شمي عبد الكرمي اأن� من اإفريقي� عمري ثالثة وع�شرون ع�مً�، 

اأن� اإفريقي من �شرق اإفريقي� . اأتكلم اللغة ال�شواحيلية .

العربية، منذ زمن  ال�شودان الأتعلم  اإل  فكرت ف احل�شور 

بعيد، ولكن ل اأ�شتطع احل�شور، الأ�شب�ب كثرية، ولكن االآن 

و�شلت اإل اخلرطوم، والتحقت بج�معة اإفريقي� الع�ملية.

جدًا،  �شررت  ولقد  �شهر،  منذ  العربية  اللغة  درا�شة  بداأت 

تقريبً�،  كله�  اإفريقي�،  ق�رة  من  طالبً�  ب�ل�معة  معي  الأن 

واأورب�، وبع�س الطالب من  اآ�شي�  اإل طالب من  ب�الإ�ش�فة 

ق�رة اأمريك� .

ال�شودانيني،  الطالب  من  كبري  عدد  وجود  ج�نب  اإل  هذا 

اأن� �شعيد مع زمالئي وب�أ�شرة املعهد، الذي اأتعلم فيه اللغة 

وتع�ل،  �شبح�نه  اهلل  بف�شل  درا�شتي  ف  واأتقدم  العربية، 

والعن�ية التي اأجده� من اأ�ش�تذتي، وب�جته�دي ون�ش�طي ف 

تعلُّم اللغة العربية داخل ق�ع�ت الدرو�س وخ�رجه� .

الأَ�ْسئَلُة:
كم عمر عبد الكرمي ؟  .1

عمره ثالثة وع�شرون ع�مً�.  

من اأين ج�ء عبد الكرمي ؟  .2

ج�ء عبد الكرمي من �شرق اإفريقي�.  

م� لغته االأم )االأ�شلية( ؟  .3

لغته االأم هي »ال�شواحيلية«.  

منذ متى فكر ف احل�شور اإل ال�شودان ؟  .4

فكر ف احل�شور اإل ال�شودان منذ زمن بعيد.  

مل�ذا ل يح�شر اإل ال�شودان منذ بداأ يفكر ف احل�شور ؟  .5

ل يح�شر منذ بداأ يفكر ف احل�شور الأ�شب�ب كثرية.  

منذ متى بداأ يتعلم العربية ؟  .6

بداأ يتعلم العربية منذ �شهر.  

َثاِمَنًا: َفْهُم اْلَمْسُموِع :

ْدِريُب )532( :   التَّ

مل�ذا ي�شعر عبد الكرمي ب�ل�شع�دة ف ال�معة ؟  .7

الكرمي  عبد  ي�شعر  اأ�ش�تذته  واإر�ش�د  واجته�ده  اهلل  بف�شل   

ب�لتقدم ف درا�شته.

م�ذا نقول لعبد الكرمي؟  .8

اأقول لعبد الكرمي: اأع�نك اهلل.  

ْدِريُب )533( :  التَّ

ا َدَرْسَت: اِْمأل اْلَفَراَغ ِفيَما َيْأِتي ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة ِممَّ
عبُد الَكرمِي ُمَواِطٌن اإفريقي.  .1

ِف  ُر  خَّ
َ
َيَت�أ الَكِرمِي  ْعبَد  َجَعَلْت  �ْشب�ِب 

َ
االأ ِمَن  كثرٌي  ُهَن�َك   .2

ودان . وِر اإَِل ال�شُّ احُل�شُ

َفريقي� َتْقِريبً� .
َ
ٌب ِمن ُكلِّ اأنح�ء اأ َمَع َعْبِد الكرمي ُطالَّ  .3

ٌب ِمْن ق�رات الَع�َلِ ُكلِّه� تقريبً� . ِف اَل�ِمَعِة َطالَّ  .4

ْي�شً� .
َ
وَداِنيِّني اأ ِب ال�شُّ الَّ ِب�َل�ِمَعة َعدٌد كبري ِمَن الطُّ  .5

�ش�ِتَذِتِه .
َ
َيِجُد َعْبُد الَكِرمِي رع�ية َواهتِم�مً� من اأ  .6

ف ِدَرا�َشِتِه .
 ٍ
َيْعَمُل َعْبُد الَكِرمِي ِبِجد  .7

داخل  يتعلَُّمَه  م�  َعَلى  ِدَرا�َشِتِه  ِف  اْلَكِرمِي  َعْبُد  ُر  َيْقَت�شِ ال   .8

ِة َفَقْط . ِرا�شيَّ الُف�شوِل الدِّ
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)أ( َهاِت ُجُموَع اْلَكِلماِت اآلتيِة :

ُموُعاْلَكِلَم�ُت اْلُ

ًة ق�راتَق�رَّ

اأعدادَعَدٌد

مع�دنَمْعِدٌن

اأنف�سَنْف�ٌس

�ُد َ االحت�داتاالحتِّ

مع�ل�تُمَع�َلٌة

كب�رَكِبرٌي

ْر�ُس
َ
االأرا�شياالأ

)ب( اِْسَتْخِدِم اْلُمْفَرداِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِمْن إِْنَشائَك :

َمُلاْلَكِلم�ُت اْلُ

ْفِريْقَي�
َ
اإفريقي� ق�رة كبرية.اأ

ف اآ�شي� عدد من امل�شلمني.اآ�ِشي�

التحق عمر بج�معة اإفريقي� الع�ملية.الَتَحَق

التحق عمر بج�معة اإفريقي� الع�ملية خالل الع�م احل�يل.ِخالَل

حتت�ج الدرا�شة اإل تنظيم الوقت.َتْنِظيٌم

ُد لن تد مثل هذه الفر�شة.َتِ

َع�ُوُن التع�ون بني الطالب مطلوب.التَّ

هن�ك اجتم�ع مهم ف اخلرطوم اليوم.ِاْجِتم�ٌع

ْقِويُم : َتاِسَعًا: التَّ
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)ج( أجب عن اآلتي :
ْنَت ؟

َ
َمَن اأ

...............................................................................

ْيَن ِجْئَت ؟
َ
ِمْن اأ

...............................................................................

َم�َذا ُتريُد ؟

...............................................................................

ْجِلِه ؟
َ
ِقيِق م� ِجَئَت ِمْن اأ هل َتْعَمُل َعَلى حَتْ

...............................................................................

َم�َذا َتْعَمُل ؟

...............................................................................

ُع ؟ وَم�َذا َتتوقَّ

...............................................................................

ملحوظة: )اأ�شئلة ات�ش�لية كل اإج�بة ف املو�شوع تقبل مع ا�شتاط ال�شحة اللغوية(
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الدر�س احلادي  والثالثون

جامعة الأزهر

ع�َم  �ِشي�ِشِه 
ْ
َت�أ ُمْنُذ  ْزَهُر 

َ
االأ اْل�ِمُع  َبِقَى 

ِة  العربيَّ اللُّغِة  ِلَتْعليِم  َمْرَكزًا   ) )359هـ 

َهمَّ 
َ
اأ َبَح  �شْ

َ
اأ ُثمَّ  ِة،  االإِ�ْشالِميَّ  

ِ
واْلُعُلوم

ِلَن�ْشِر  َت�ْشَعِى  ِتي  الَّ ِة  االإِ�شالِميَّ �َش�ِت  املوؤ�شَّ

ْفريِقي� 
َ
اِت اآ�ِشَي� واأ ِة ِف َق�رَّ ْعَوِة االإِ�ْشالِميَّ الدَّ

ْزَهُر  
َ
االأ ى  اأدَّ َفَقْد  طوياًل؛  َزَمنً�   � وُربَّ

ُ
واأ

َة داِخَل  َة واْلِعْلِميَّ ينيَّ )اْل�ِمُع( ِر�َش�َلَتُه الدِّ

َر وخ�ِرَجَه�، َطَواَل َع�َشَرِة ُقُروٍن، َوِف  ِم�شْ

ويُلُه  وحَتْ ْزَهِر 
َ
االأ َتْطويُر  َتَّ  1961م   

ِ
ع�م

ِة،  االإِ�شالِميَّ ِة  العربيَّ  
ِ
ِلْلُعلوم ج�معٍة  من 

ِة، وَتْعَمُل َعَلى  ِينيَّ ع�ِئِر الدِّ َتْهَتمُّ ِب�إِق�َمِة ال�شَّ

َج�ِمعٍة  اإَِل   
ِ
االإِ�ْشالم ُتَراِث  َعَلى  َف�ِظ  احْلِ

َنْف�ِشِه  اْلَوْقِت  َوِف  ُذِكَر،  َم�  َعَلى  حُت�ِفُظ 

ِديَثِة،   احْلَ
ِ
�سِ ِف اْلُعُلوم ْر�ِس، اإَِل اْلع�ِلِ امْلَُتَخ�شِّ

َ
ْقَط�ِر االأ

َ
ي ح�َجَة امْلُ�ْشِلِمنَي ِف جميِع اأ َة، وُتَلبِّ ُت�ش�ِيُر التََّطوُّراِت الَع�مَلِيَّ

�ِت  ٌة، اإَِل َج�ِنِب اْلُكلَّيَّ ٌة َوَعَمِليَّ �ٌت ِعْلِميَّ ْزَهِر ُكلِّيَّ
َ
ْن�ِشَئْت ِف َج�ِمَعِة االأ

ُ
ِة، َف�أ ِة واللَُّغِويَّ ْرِعيَّ را�ش�ِت ال�شَّ ِق ِف الدِّ َعمُّ اإَِل َج�ِنِب التَّ

ْبن�وؤَه� ِف ُمَت�َبَعِة التََّطوُّراِت، داِخَل اْلَوَطِن اْلَعَرِبّي واالإِ�ْشالَمّي وَخ�ِرَجُه، وَتْنِمَيِتهَم� ِف 
َ
ِة، لُي�ْشِهَم اأ َظِريَّ ِة والنَّ ْرِعيَّ ال�شَّ

ِة  �شَ ِة امْلَُتَخ�شِّ  اْلَعْلِميَّ
ِ
ْق�ش�م

َ
ِديَثِة، واالأ ِل َمَن�ِهِجَه� احْلَ ِل اهلِل، وِبَف�شْ ْزَهِر ِبَف�شْ

َ
َنْت َج�ِمَعُة االأ كَّ كلِّ امْلَج�الِت؛ وبذِلَك َتَ

ِة  ِة واالإِْن�ش�ِنيَّ ْرِعيَّ  ال�شَّ
ِ
�الِت اْلُعُلوم �سِ ِف جَمَ ي امْلُ�ْشَتِنرِي، واْلع�ِلِ اْلَب�ِحِث امْلَُتَخ�شِّ اِعَيِة اْلُكْفِء، واْلق��شِ ِمن َتْخِريِج الدَّ

 ، ْنح�ِء اْلَع�َلِ
َ
ْبن�ِء امْلُ�ْشِلِمنَي ِف �َشتَّى اأ

َ
وَرٍة، َبنْيَ اأ ْكَمِل �شُ

َ
وَن ِر�َش�َلَتُهْم ِف اأ ْزَهِر ُيوؤَدُّ

َ
ْبن�ُء االأ

َ
َبَح اأ �شْ

َ
ِة ُكلَِّه�، َواأ والتَّْطِبِيقيَّ

�ْشَمَل.
َ
ْبَهى واأ

َ
وَرٍة اأ ِع َنْف�ِشَه� ِف َمْوِقٍع َيْخِدُم ُم�ْشَتْقَبَل امْلُ�ْشِلمنَي، وِب�شُ ْزَهِر ِمْن َو�شْ

َ
َنْت ج�ِمَعُة االأ كَّ وَهَكَذا َتَ

اِلَثة َع�ْسَرَة َاْلَوْحَدُة الثَّ

ة} �َساٌت َتْعِليِميَّ {ُموؤَ�سَّ

األهدف:
هذه الوحدة تسعى لتحقيق ما يأتي.

1. تعريف الطالب ببعض الامعات اإلسالمية وبالدور الديث للجامعات اإلسالمية الالية.
2. لفت نظر الطالب إلى ما قام به املسلمون األوائل والاليون من جهود في سبيل إعداد الدعاة وتعليم اللغة العربية في كثير من 

البالد العربية واإلسالمية.
3. تزويد الطالب بعدد من املفردات والتراكيب اللغوية الستخدامها في املواقف التي متر بهم.
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 أَِجْب عِن اأَلسئَلِة اآلِتيِة: 
ْزَهِر ؟

َ
�ِمِع االأ �ِشي�ُس اْلَ

ْ
َمَتى َتَّ َت�أ  .1

ت ت�أ�شي�س االأزهر  ع�م 359هــــ.   

ْزَهُر ُمْنُذ 
َ
�ِمُع االأ ْوُر الَِّذي ق�َم ِبِه اْلَ َم� الدَّ  .2

�ِشي�ِشِه ؟
ْ
َت�أ

االإ�شالمية  الدعوة  بن�شر  االأزهر  ق�م   

واللغة العربية منذ ت�أ�شي�شه.

َدْوِره�  َداِء 
َ
اأ ِف  ْزَهِر 

َ
االأ ج�ِمَعُة  َرْت  اْقَت�شَ َهِل   .3

ْته� اإَِل َخ�ِرَجه� ؟ َه� َتَعدَّ نَّ
َ
ْو اأ

َ
َر َفَقْط، اأ َعَلى ِم�شْ

ال، بل ك�ن هذا الدور داخليً� وخ�رجيً�.  

مِلُ�ش�َيَرِة  ْزهِر 
َ
االأ َج�معِة  َتْطِويُر  َتَّ  َمَتى   .4

ِة ؟ التََّطوَُّراِت اْلَع�مَلِيَّ

ت تطوير االأزهر ع�م 1961م.  

التدريبات

الً: أسئلة الستيعاب: َأوَّ

ْدِريُب)534( : التَّ

َر َدْوُر اْل�ِمَعِة ؟ َكْيَف َتَطوَّ  .5

علوم  ف  املتخ�ش�س  الع�ل  بتخريج  تهتم  اأ�شبحت   

الدين واللغة والدرا�ش�ت االإن�ش�نية والتطبيقية، لتخريج 

االأكف�ء ف كل تلك املج�الت.

ْزَهِر ؟
َ
را�َشِة ِف االأ ٍةٍ ِللدِّ ُل َعَلى ِمْنَحٍةٍ ِدَرا�ِشيِّ �شُ َكْيَف حَتْ  .6

اأح�شل على املنحة الدرا�شية عن طريق ... الخ.  

ْزَهِر ؟ 
َ
ُة الَِّتي �َشَتدُر�ُس ِفيه� اإِْن ُقِبْلَت ِب�الأ َم� اْلُكلِّيَّ  .7

�ش�أدر�س ف:.............................  

َم� امْلَج�ُل الَِّذي �َشَتْعَمُل فيِه َبْعَد َعْوَدِتَك اإَِل َبَلِدَك ؟  .8

عند عودتي �ش�أعمل اإن �ش�ء اهلل ف جم�ل ...............  
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( أََماَم الَمْعَنى الُمرادِف   َضْع َعالَمَة )
أو الُمَناِسِب ِلَما َتْحَتُه َخطٌّ ِفيَما َيْأِتي: 
ِة  ْزَهُر َمْرَكزًا ِلَتْعليِم اللَُّغِة اْلَعِرِبيَّ

َ
1- َبِقَي االأ

�ِشي�ِشِه.
ْ
ُمْنُذ َت�أ

)اأ( َتْطويِرِه )    (

) )ب( اإِْن�َش�ِئِه )

)ج( اْخِتَي�ِرِه )    (

ِة  ْعِلِيميَّ التَّ �َش�ِت  امْلُوؤَ�شَّ َهمَّ 
َ
اأ ِمْن  ْزَهُر 

َ
االأ  -2

ِة. ْعَوِة االإِ�ْشالِميَّ ِتي َت�ْشَعى ِلَن�ْشِر الدَّ الَّ

) )اأ( َتْعَمُل )

ُخُذ )    (
ْ
)ب( َت�أ

)ج( ُتِريُد )    (

َع�َشَرِة  َطَواَل  ِر�َش�َلَتُه  ْزَهُر 
َ
االأ ى  دَّ

َ
اأ  -3

ُقُروٍن.

)    ( 
ٍ
 )اأ( ِمَئِة ع�م

) ( 
ٍ
ْلِف َع�م

َ
)ب( اأ

)    ( 
ٍ
)ج( َخْم�ِس ِمئِة ع�م

ُتراِث  َعَلى  ُنح�ِفَظ  ن 
َ
اأ َعَلْين�  َيِجُب   -4

ِة. ِمَّ
َ
االأ

ْبَن�ِئَه� )    (
َ
)اأ( اأ

) )ب( َمْوُروَث�ِته� )

)ج( ُتَراِبَه� )    (

الَِّتي  التََّطوُّراِت  َت�ِبَعِة  مِبُ اْلُعَلم�ُء  َيُقوُم   -5

.
ِ
�الِت اْلُعُلوم ِة جَمَ ُدُث ِف ك�فَّ حَتْ

) )اأ(  ُمالَحَقِة )

�َراِة )    ( )ب( جُمَ

�َر�َشِة )    ( )ج( ُمَ

َثاِنيًا: َتْدِرَيباُت اْلُمفرداِت: 

ْدِريُب )535(: التَّ

 ِف َتْنِمَيِة امْلُْجَتَمِع ِف ُكلِّ امْلََج�الِت. 
ِ
�ِمَعُة ِب�الإِ�ْشَه�م 6- َتُقوُم اْلَ

ُرِق )    ( )اأ( الطُّ

ْحواِل )    (
َ
)ب( االأ

) )ج( امْلََي�ِديِن )

وَرٍة. ْبَهى �شُ
َ
ِة ِف اأ �ِمَع�ِت االإِ�ْشالِميَّ يُجو اْلَ 7- َظَهَر ِخرِّ

ْكَب )    (
َ
)اأ( اأ

) ْجَمل )
َ
)ب( اأ

َقّل )    (
َ
)ج(  اأ

َع�ِة. ِل ُجُهوِد الدُّ ْنَح�ِء اْلَع�َلِ ِبَف�شْ
َ
8-ِاْنَت�َشَر االإِ�ْشالُم ِف �َشتَّى اأ

)اأ( َبْع�ِس )    (

) )ب( َجِميِع )

تِلِف )    ( )ج( خُمْ
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 هاِت المفرَد والُمَثنَّى ِلكلِّ َجْمٍع من 
الُجُموِع اآلتيِة: 

املثنىاملفردالمع

ْقَط�ٌر
َ
اأ

اٌت َق�رَّ

َمَراِكُز

َمَع�ِهُد

�َشَع�ِئُر

التََّطوَُّراُت

اْلُعُلوُم

ُقُروٌن

قطر

ق�رة

مركز

معهد

�شعرية

التطور

العلم

قرن

قطران

ق�رت�ن

مركزان

معهدان

�شعريت�ن

التطوران

العلم�ن

قرن�ن

ْدِريُب )536( : التَّ

 اِْسَتْخِدْم ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن الكلماِت اآلتيِة في ُجْمَلٍة ُمِفيَدٍة: 

الملةالكلمة

وَن ُيوؤَدُّ

ُي�ْشِهُم

�َسُ التََّخ�شُّ

َمْوِقٌع

�ْشَمُل
َ
اأ

ْقَط�ٌر
َ
اأ

ُر التََّطوُّ

ي ُتَلبِّ

امل�شلمون يوؤدون ال�شالة ف امل�شجد.

ي�شهم العلم ف تطور البالد اإ�شه�مً� وا�شحً�.

التخ�ش�س ف علوم الدين والدني� واجب. 

هذا موقع مهم من مواقع العمل.

نتمنى تو�شيح االأمر ب�شورة اأ�شمل.

نحن من اأقط�ر الع�ل االإ�شالمي الوا�شعة.

التطور �شنة احلي�ة.

كيف تلبي ح�ج�ت االأ�شرة ؟

ْدِريُب )537( : التَّ
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 أَْكِمِل اْلُجَمَل َكَما ِفي اْلِمثاِل: 
املثال:

ْزَهُر / َمْركزًا / َتْعِليم اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة(
َ
)االأ

اللَُّغِة  ِلَتْعِليِمِ  َمْرَكزًا  �ِشي�ِشِه 
ْ
َت�أ ُمْنُذ  ْزَهُر 

َ
االأ َظلَّ 

ِة. اْلَعَرِبيَّ

 

ْعَوة( بويُّ / َمَن�َرًة / الدَّ )امَل�ْشِجُد النَّ

ظل امل�شجد النبوي منذ ت�أ�شي�شه من�رة للدعوة  .1

�َرات( يَّ �ُشُر / َمْعَبًا / ال�شَّ )اْلِ

ظل ال�شر منذ ت�أ�شي�شه معبًا لل�شي�رات.  .2

ِفيه( ْ )امْلَ�ْشَرُح / َمَك�نً� / التَّ

ظل امل�شرح منذ ت�أ�شي�شه مك�نً� للتفيه.  .3

راِكيِب:  َثاِلَثًا: َتْدِرَيباُت التَّ

ْدِريُب )538(: التَّ

�ِمَعُة / َمَن�َرًة / اْلِعلُم( )اْلَ  

ظلت ال�معة منذ ت�أ�شي�شه� من�رة للعلم.  .4

ْي�ُس / َح�ِر�شً� / اْلَوَطن( )َاْلَ  

ظل الي�س منذ ت�أ�شي�شه ح�ر�شً� للوطن.  .5

ِديَقُة / َمَك�نً� / النُّْزَهة( )احْلَ  

ظلت احلديقة منذ ت�أ�شي�شه� مك�نً� للنزهة.  .6

�ِمَعُة / �َش�َحًة / اْلُعَلم�ء( )اْلَ  

ظلت ال�معة منذ ت�أ�شي�شه� �ش�حة للعلم�ء.  .7

ْزَهُر / َمْرَكزًا / َتْعِليم اللَُّغِة اْلَعربية(
َ
)االأ  

ظل االأزهر منذ ت�أ�شي�شه مركزًا لتعليم اللغة العربية.  .8
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 أَْكِمِل اْلُجَمَل َكَما ِفي اْلِمَثال: 
املثال:

ر( ْزَهُر / ِر�َش�َلَة / ِم�شْ
َ
)االأ

َر وَخ�ِرَجَه� ْزَهُر ِر�َش�َلَتُه داِخَل ِم�شْ
َ
ي االأ ُيوؤَدِّ

�ْشَت�ُذ / َدْوَر / اْلَق�َعة(
ُ
)االأ

1/ يوؤدي االأ�شت�ذ دوره داخل الق�عة وخ�رجه�.

ُف / واِجَب / امْلَْكَتب(  )َامْلَُوظَّ

2/يوؤدي املوظف واجبه داخل املكتب وخ�رجه.

ْدِريُب )539(: التَّ

ُنوُد/ َدْوَر /اْلِبالد(  )اْلُ

3/ يوؤدي النود دورهم داخل البالد وخ�رجه�.

 )َامْلُ�ْشِلموَن / َواِجَب / امْلَ�ْشِجد(

4/ يوؤدي امل�شلمون واجبهم داخل امل�شجد وخ�رجه.

ُة امْلُ�ْشِلَمُة / َدْوَر / اْلَبْيت(
َ
 )امْلَْراأ

5/ توؤدي املراأة امل�شلمة دوره� داخل البيت وخ�رجه.

�ِمَعة( ْزِهَر / واِجَب / اْلَ
َ
 )ُعَلَم�ُء االأ

6/ يوؤدي علم�ء االأزهر واجبهم داخل ال�معة وخ�رجه�.

 )املعلموَن / ِر�َش�َلَة / امْلََداِر�س(

7/ يوؤدي املعلمون ر�ش�لتهم داخل املدار�س وخ�رجه�.

ر( ْزَهُر / ِر�َش�لَة / ِم�شْ
َ
 )االأ

8/ يوؤدي االأزهر ر�ش�لته داخل م�شر وخ�رجه�.
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 اقرأ النص اآلتي: 

َمْعِر�ش�  ُة  اْلَع�مَلِيَّ اأْفِريِقَي�  َج�ِمَعة  َق�َمْت 
َ
اأ

َعَلى  �ْشَرَف 
َ
الِبي،اأ الطُّ �َش�ِط  للنَّ َكِبريا 

ِمَن  الِب، وَعَدٌد  ِمَن الطُّ ُموَعة  اإِْعَداِدِه جَمْ

 
ِ
اْلَيْوم ِف  امْلَْعِر�ِس  اْفِتَت�ُح  َتَّ  �ش�ِتَذِة، 

َ
االأ

َجميع  ِمْن  اُر  وَّ الزُّ ج�َء  الْفِتَت�ِحِه،  ِد  امْلَُحدَّ

�ِمَعِة  اْلَ ُمِديُر  وق�َم  َمة،  اْلَع��شِ ْحي�ِء 
َ
اأ

َخَذ 
َ
ِب َواأ الَّ َحُد الطُّ

َ
ِب�ْفِتَت�ِح امْلَْعِر�ِس، َفَوَقَف اأ

َو�َشَكَرُهْم  �ِت،  امْلَْعُرو�شَ َعِن  ار  وَّ ُث الزُّ ُيَحدِّ

وِرِهْم  ِبَح�شُ �ِمَعِة  اْلَ َدْعَوِة  َتْلِبيِة  َعَلى 

 �َشَكَر امْلُِديُر 
ِ
َت�م مِلُ�َش�َهَدِة امْلَْعِر�ِس، َوِف اخْلِ

َعَلى  الِب  والطُّ �َش�ِتَذَة 
َ
االأ  

َ
�أ َوَهنَّ ار،  وَّ الزُّ

�ِح امْلَْعِر�س. جَنَ

َراِبَعًا: َتْدِريَباُت  النحو:

ْدِريُب )540(:  التَّ

اِبِق  السَّ النَّصِّ  ِفي   ، َخطٌّ َتْحَتَها  ِتي  الَّ اْلَكِلماِت  أََواِخَر  اِْضِبْط 
ْبِط:  ْن َسَبَب الضَّ َوَبيِّ

ْبَط اْلَكِلَمِة ْبِط�شَ �َشَبُب ال�شَّ

ف�عل1- َج�ِمَعُة

مفعول به2- َمْعِر�شً�

�شفة للمن�شوب3- َكِبريًا

ُموَعٌة ف�عل4- جَمْ

جمرور بحرف الر5- َجِميِع

َمِة م�ش�ف اإليه6- اْلَع��شِ

اَر وَّ مفعول به7- الزُّ

م�ش�ف اإليه8- َامْلَْعِر�ِس

ْدِريُب )541(: التَّ
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اِلَيَة:  اِْقَرأَ اْلِفْقَرة التَّ
لَّى  َو�شَ رًا،  ُمَبكِّ َنْوِمِه  ِمْن  َخ�ِلٌد  ِا�ْشَتْيَقَظ 

اْلَبْيِت،  اإِِل  َرَجَع  ُثمَّ  امْلَ�ْشِجِد،  ِف  ْبَح  ال�شُّ

ُروِج،  اخْلُ َمالِب�َس  َوَلِب�َس  االإِْفَط�َر،  َوَتَن�َوَل 

َح�ِفَلَة  َرِكَب  ُثمَّ  ِقيَبِة،  احْلَ ِف  ُكُتَبُه  َع  َوَو�شَ

امْلَْدَر�َشِة.

ْدِريُب )542(: التَّ

اِبَقِة:   اِْسَتْخِرْج ِمَن اْلِفْقَرِة السَّ
يً�: ا�شتيقظ ِفْعاًل م��شِ  .1

َمْفُعواًل ِبِه: االإفط�ر  .2

: نوم ُرورًا ِبَحْرِف َجرٍّ ِا�ْشمً� جَمْ  .3

�َفِة: اخلروج ُرورًا ِب�الإِ�شَ ِا�ْشمً� جَمْ  .4

ْل(: ال�شبح
َ
فً� )ِب�أ ِا�ْشمً� ُمَعرَّ  .5

�َفِة: مالب�س فً� ِب�الإِ�شَ ِا�ْشمً� ُمَعرَّ  .6

: من َحْرَف َجرٍّ  .7

َعَلمً�: خ�لٌد  .8

ْدِريُب )543(: التَّ
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ِتي َبْعَدُه:   اِْقَرأ النَّصَّ اآلِتي ُثمَّ أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة الَّ
ْنِبَي�ِء((.

َ
�شول )�س( : ))َاْلُعَلم�ُء َوَرَثُة االأ  ِمْن ِعَب�ِدِه اْلُعَلَم�ُء}. وق�ل الرَّ

َ َّ
� َيْخ�َشى اهلل َ َق�ل َتَع�َل: {اإِمنَّ

ِريِف،  ِديِث ال�شَّ وائُل َعَلى ُحبِّ اْلِعْلِم، َوَتْكِرمِي اْلُعَلم�ِء َتْلِبَيًة ِمْنُهْم ِلَتْوِجيِه اْلُقْراآِن اْلَكِرمِي، َواحْلَ
َ
َوَقْد َدَرَج امْلُ�ْشِلموَن االأ

َمِ اإَِل اإِْن�ش�ِء 
ُ
�ْشَبَق االأ

َ
نَّ اْلِعْلَم ُيْطَلُب ِمَن امْلَْهِد اإَِل اللَّْحِد، وا�ْشِتَج�بًة ِمْنُهْم ِلَذِلَك االإِمي�ِن؛ َك�ُنوا اأ

َ
وَك�ُنوا ُيوؤِْمُنوَن ِب�أ

ى، َت�ْشَتْقبُل  ٍة ُكْبَ َل اإَِل َج�ِمَعٍة اإِ�ْشالِميَّ وَّ ْزَهِر الَِّذي حَتَ
َ
�ِمِع االأ ْعِليِم اْلَع�يِل؛ َفَك�َن اإِْن�َش�ُء اْلَ ِة َوالتَّ �ِمَع�ِت االإِ�ْشالِميَّ اْلَ

�ِمَعِة، ِلَي�ْشَتِمَل  ِة، وَقْد َتَّ َتْطِويُر اْلَ ْرِعيَّ  ال�شَّ
ِ
ِة َواْلُعُلوم ِهيِلِهْم ِف اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ

ْ
بً� ِمْن �َشتَّى ُدَوِل اْلَع�َلِ االإِ�ْشالِمي، ِلَت�أ ُطالَّ

ِر.  �َجِة امْلُ�ْشِلِمنَي ِف َهَذا اْلَع�شْ ه�، َتْلِبَيًة حِلَ ��ُشوِب َوَغرْيِ بِّ واْلَهْنَد�َشِة واحْلَ ٍة، َك�لطِّ ٍة َوَعَمِليَّ �ٍت ِعْلِميَّ َعَلى ُكلِّيَّ

ِب�مْلَِديَنِة  ِة  االإِ�ْشالِميَّ �ِمَعِة  َك�ْلَ ِة،  االإِ�ْشالِميَّ �ِمَع�ِت  اْلَ ِمَن  َوَمِثيالُتَه�  ْزهر 
َ
االأ َج�ِمَعة  َظلَّْت  َعِديَدٍة،  �َشَنواٍت  َوُمْنُذ 

ِبَق�ِع  �َشتَّى  اإَِل  واإِْر�َش�ِلهْم  ع�ِة  اْلُعَلم�ِء والدُّ ِب�إِْعداِد  َتُقوُم  ْيُتوَنة-  الزَّ َوَج�ِمَعِة  ِة،  االإِ�ْشالِميَّ ْمُدْرَم�َن 
ُ
اأ َوَج�ِمَعِة  َرِة،  امْلَُنوَّ

ُموِر ِديِنِهْم وُدْنَي�ُهْم. 
ُ
رِيِهْم، واإِْر�َش�ِدِهْم ِب�أ ��ِس؛ وَتْب�شِ ْر�ِس، ِلَيُقوُموا ِبَدْعَوِة النَّ

َ
االأ

َخاِمسًا: َتْدِرَيباُت اْلِقراَءِة: 

ْدِريُب )544(: التَّ
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الأ�سئلة: 

ِة ؟ �ِمَع�ِت االإِ�ْشالِميَّ مِلَ�َذا اْهَتمَّ املُ�ْشِلموَن االأوائُل ِب�إِْن�َش�ِء اْلَ  .1

لن�شر  االإ�شالمية  ال�مع�ت  ب�إن�ش�ء  امل�شلون  اهتم   

العلم واالإ�شالم.

َب االإِ�ْشالُم ِف العلِم، ُاْذُكْر اآيًة َتُدلُّ َعَلى َذِلَك.  َرغَّ  .2

)1(
1

 ِمْن ِعَب�ِدِه اْلُعَلَم�ء(
َ َّ
� َيْخ�َشى اهلل َ )اإِمنَّ  

اإِْعداِد  ِف  �َش�َهَمْت  َج�ِمَع�ٍت  َثالِث  �ْشم�َء 
َ
اأ ُاْذُكْر   .3

َع�ِة واْلُعَلم�ِء ِف اْلُع�َلِ االإِ�ْشالِمي. الدُّ

ج�معة االأزهر، ال�معة االإ�شالمية ب�ل�شودان، ج�معة   

اأم القرى ب�ل�شعودية.

ْزَهِر ؟
َ
َكْيَف َتَّ َتْطِويُر َج�ِمَعِة االأ  .4

ت تطوير االأزهر اإل ج�معة تعد العلم�ء والب�حثني   

ب�إن�ش�ء  احلديثة  والعلوم  واللغة  ال�شريعة  علوم  ف 

ال�شريعة  كلي�ت  ج�نب  اإل  وعملية  علمية  كلي�ت 

واللغة العربية واأ�شول الدين.

ِة ؟ �ِمَع�ِت االإِ�ْشالِميَّ  اْلَ
ِ
ئي�ِشيُّ ِلِقي�م َم� اْلَهَدُف الرَّ  .5

الهدف الرئي�شي لقي�م ال�مع�ت االإ�شالمية ن�شر   

علوم الدين والدني� واإعداد العلم�ء 

ف �شتى العلوم  القدمية واحلديثة.  

 :
َ
َط�أ ِح اخْلَ حِّ  و�شَ

َ
ْمَلُة َخَط�أ ِحيَحًة َواْلَعالَمَة )×( اإِْن َك�َنِت اْلُ ْمَلُة �شَ ( اإِْن َك�َنِت اْلُ ِع اْلَعالَمَة )  �شَ

ْزَهِر واْل�ِمَع�ِت امْلَُم�ِثَلِة )×( لن� ح�جة ف ج�معة االأزهر ومثيالته� من ال�مع�ت االإ�شالمية.
َ
ال َح�َجَة لَن� اإَِل ج�معِة االأ  .1

.) َر ) ْزَهِر ِف ِم�شْ
َ
َج�ِمَعُة االأ  .2

.) ْن ُيَعلَِّم َنْف�َشُه )
َ
ِكُن لالإِْن�ش�ِن املُ�شلِم اأ مُيْ  .3

 )×( و�شع كلي�ت للطب والهند�شة واحل��شوب وغريه� 
ٌ
ٍة َخَط�أ ه� ِف َج�ِمَعٍة اإِ�شالميَّ بِّ واْلَهْنَد�َشِة واحْل��ُشوِب وَغرْيِ �ِت ِللطِّ ُع كليَّ َو�شْ  .4

ف ج�معة اإ�شالمية �شحيح.

.) �ِمع�ِت ) َمِ ِف اإِْن�ش�ِء امْلََع�ِهِد واْلَ
ُ
�ْشِبَق االأ

َ
ُة ِمْن اأ ُة االإِ�شالميَّ مَّ

ُ
االأ  .5

ار�ُس )×( اأنت ف ح�جة اإل ج�معة مثل االأزهر ف بلدك اأيه� الدار�س. يُّه� الدَّ
َ
ْزَهِر ِف بِلدَك اأ

َ
َل�ْشَت ِف ح�َجٍة اإَِل ج�معٍة ِمْثِل االأ  .6

.) ْزَهِر )
َ
ِديَثِة َبْعَد ِدَرا�َشِتِهْم ِب�الأ  احْلَ

ِ
 اللَُّغِة واْلُعلوم

ِ
ِة وُعُلوم را�ش�ِت االإِ�ْشالِميَّ �ِل الدِّ َبَرَز َكثرٌي ِمَن اْلُعلَم�ِء - ِمْن َغرْيِ اْلَعَرِب – ِف جَمَ  .7

.) ِة ِف َبَلِدَك )  واللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ
ِ
ِاْنِت�ش�ُر التعليِم �َشُبُب ِف ِاْنِت�َش�ِر االإِ�ْشالم  .8

ْدِريُب )545(: التَّ
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العبارِة  أََماَم   ) ( اْلَعالَمَة  َضِع   
المناسبِة ِفيما َيْأِتي:

1/ ُيِحبُّ امل�شلموَن الَعلم�َء: 

اأ. َيْكَرُهوَن العلم�َء )    (

.) ب. ُيْكِرموَن العلم�َء )

ج. ُي�ش�ِهدُوَن العلم�َء )    (

2/ ُيْطَلُب العلُم: 

َغِر اأ. ِمَن اْلِكَبِ اإَِل ال�شِّ

.) َغِر َحتَّى املم�ِت ) ب. ِمَن ال�شِّ

ج. ِمَن البيِت اإَِل املدر�شِة)    (

3/ َيْنَت�ِشُر اْلِعْلُم ِب�إن�ش�ِء: 

اأ. املَط�ِعِم وامَلالِعِب  )    (

ب. الُبيوِت وامْلََزارِع )    (

.) ج. امَلَداِر�ِس وامَلَع�ِهِد )

َب ِمْن:  الَّ زهُر الطُّ
َ
4/ َي�ْشَتِقْبُل االأ

وداِن َفَقْط )    ( َر وال�شُّ اأ. ِم�شْ

�ِشي� َفَفْط )    (
َ
ب. اإِفريقي� واآ

.) ْنح�ِء اْلَع�ِلَ )
َ
ج. ُكلِّ اأ

ْزَهِر ج�مع�ٌت: 
َ
�ِمَعِة االأ 5/ ِلَ

.) �ثلٌة ) اأ. ُمُ

ب. َكِثرَيٌة )    (

ْخَرى )    (
َ
ج. اأ

ُف الن��َس ِبـ:  ُة ُتَعرِّ 6/ ال�مع�ُت االإِ�ْشالميَّ

موِر ُدْني�ُهْم  )    (
َ
اأ. اأ

.) موِر دِينهم وُدْني�ُهْم)
َ
ب. اأ

ْدِريُب )546(: التَّ

ُموِر االآِخَرِة َفَقْط )    (
َ
ج. اأ

ِف  وع�ِملنَي  َوُمَعلِّمنَي  ُعَلم�َء  ليكونوا  ْزَهِر 
َ
االأ ُب  ُطالَّ ُل  ّهّ

َ
َيَت�أ  /7

جم�الِت: 

اأ. اللُّغِة وال�شريعِة َفَقْط )    (.

ِة َفَقْط )     (   ب. َتْعليِم العرِبيَّ

) ِة ) ِة والدينيَّ ِة واللغويَّ ِة والِعْلِميَّ ج. تلبيِّ ح�ج�ِت امل�شلِم الَعَمليَّ

نَي ِف:  �شِ 8/ َيحت�ُج الع�َلُ االإِ�شالميُّ اإَِل ُمَتَخ�شِّ

.)  الدنيِويَّة احلديثِة  )
ِ
ِة والعلوم ِة واالإِ�شالميَّ  العربيَّ

ِ
اأ. العلوم

 احلديثِة َفَقْط )   (
ِ
ب. العلوم

ِة َفَقْط )    (  ال�شرعيَّ
ِ
ج. العلوم
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اِْسَتْخِدِم الكلماِت والعباراِت اآلتيَة ِفي جمٍل مفيدٍة: 
ع�ِة: ت�شهم ج�معة اإفريقي� ف اإعداد الدع�ة. 1- اإِعداُد الدُّ

ُة: تلعب ال�مع�ت االإ�شالمية دورًا مهمً� ف م�ش�عدة امل�شلمني. 2- اْل�مع�ُت االإِ�شالميَّ

3- املج�الُت: من املج�الت التي يجب توجيه الدع�ة اإليه� العمل مع املتحدثني ب�للغ�ت  االأخرى.

ي املُ�ْشَتِنرُي: الق��شي امل�شتنري يعرف القوانني القدمية واحلديثة وملم بكل م�له �شلة ب�الأحك�م االإ�شالمية. 4- الق��شِ

5- املن�ِهُج: البد من و�شع املن�هج احلديثة التي تخرج دع�ة حديثني يعرفون علوم الع�شر والتاث.

6- َتْطِويٌر: تطوير املن�هج وحتديثه� عمل م�شتمر.

ِهيٌل: على وزارات التبية والتعليم اأن تقوم بت�أهيل املعلمني.
ْ
7- َت�أ

رٌي: الدع�ة يقومون بتب�شري الن��س ب�أمور دينهم.  8- َتْب�شِ

ْدِريُب)547( :  التَّ
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 اِْخَتِر اْلَمْعَنى الُمناِسِب ِللجمِل اآلتيِة: 
نظريٌة  �ٌت  كليَّ ْزهِر 

َ
االأ ج�معُة  مُّ  َت�شُ  /1

ة فِهَي: وِعْلِميَّ

) اأ. ج�معٌة ُمْكَتِملٌة )

ب. ج�معٌة جديدٌة )   (

ج. ج�معٌة قدميٌة )   (

من  ال�معِة  َعَلى  َيفِدوَن  الُب  الطَّ  /2

  : َتلِف اأنح�ِء اْلَع�َلِ خُمْ

اأ. َهَذا تع�ُرٌف )   (

ب. َهِذِه َحْرٌب )   (

) ج. َهَذا َدْر�ٌس )

لتعليِم  االأوائُل مراِكَز  امل�شلموَن   
َ
اأن�ش�أ  /3

ِة ِلَذلَك َفُهَو:  االإِ�شالميَّ
ِ
العلوم

ٍد )   ( اأ. َعَمٌل َغرْيُ َجيِّ

) ب. َعَمٌل �ش�ِلٌح )

ِغرٌي )   ( ج. عمٌل �شَ

َة، ُثمَّ  ُب العلوَم االإِ�شالميَّ الَّ 4/ يتعلَُّم الطَّ

يعودوَن اإَِل ِبالِدِهم فهم:

) ُلوَن َعَلى من�ِفع ) اأ.َيْح�شُ

ب. قد ق�موا بِزَي�َرٍة )   (

ج. ُدَخَلوا َبَلدًا اآَخَر )   (

ْدِري�ِس  التَّ �ش�ليَب 
َ
اأ رُوا  طوَّ االأ�ش�ِتَذُة   /5

وَهَذا ُيُعَتُب: 

) اأ. حتديثً� )

ب. ِبَن�ًء )   (

ج. َجْهاًل )   (

ْدِريُب )548(: التَّ

 َوَهِذِه: 
ِ
6/ دخَل َعْن َطرِيِقِهم ن��ٌس كثريوَن ِف االإِ�ْشالم

) اأ. َدْعَوٌة )

ب. َحْرٌب )   (

ج. ِا�ْشِتْعم�ٌر )   (

7/ ِاْهَتمَّ امل�شلموَن االأوائُل  ِب�ْلِعْلَم والعلم�ِء وهذا ُيَدلُّ َعَلى: 

)  العلِم والعلم�ِء  )
ِ
اأ. احتام

ب. احتق�ر العلم والعلم�ء )   ( 

 ِب�لِعْلِم والعلم�ِء )   (
ِ
 ااِلْهِتَم�م

ِ
ج. َعَدم

ِة وهذا العمل ْمِن:   ِة االإِ�شالميَّ مَّ
َ
ْيديهم  اأبن�ُء االأ

َ
8/ َتَعلََّم َعَلى اأ

) اأ. ِفْعِل اخلرياِت )

ٌة  )   ( �رَّ ْعم�ِل اْل�شَّ
َ
ب. االأ

ج. االأَعم�ِل غرُي امِلفيَدٍة )   (
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واْكُتْبها  المثاِل،  ِفي  َكَما  الُجمَل  أَْكِمِل   
ِفي ُكرَّاَسِتَك: 

املثال:

َة  )هو( ُهَو َتَعلََّم اللغَة العربيَّ

َة.         )هم( ُهْم َتَعلَُّموا اللُّغَة العرِبيَّ

را�َشِة   قبَل َعَلى الدِّ
َ
ُهَو اأ  .1

هم اأقبلوا على الدرا�شة.  

ْر�َس      ُهَو َفِهَم الدَّ  .3

هم فهموا الدر�س.  

ِة  �ْشَلَم ُمْنُذ ُمدَّ
َ
ُهَو اأ  .3

هم ا�شلموا منذ مدة.  

ُهَو الْتَحَق ِب�ل�معِة  .4

هم التحقوا ب�ل�معة.  

وداِن ُهَو ع�َد من ال�شُّ  .5

هم ع�دوا من ال�شودان.  

ُهَو َدَر�س احْل��ُشوَب  .6

هم در�شوا احل��شوب.  

ُهَو ِحَفَظ اْلُقْراآَن  .7

هم حفظوا القراآن.  

را�َشِة ْقَبَل َعَلى الدِّ
َ
ُهَو اأ  .8

هم اأقبلوا على الدرا�شة.  

َساِدَسًا:َتْدِريَباُت الِكتابِة : 

ْدِريُب )549(: التَّ

َحْوَل:  َوَبْيَن زمِيلَك  َبْيَنَك  ِلِحواٍر داَر  صًا  ُمَلخَّ اُْكُتْب   
راساِت  والدِّ َة  العربيَّ اللُّغَة  ُتَعلُِّم  ِلَمعاِهَد  )َنْحتاُج 
ثالِث  ِفي  أفريقيا(  ِفي  إِلخواِننا  َة  اإِلسالميَّ

ِفْقَراٍت: 
ِتي: 

ْ
وا�ْشَتِعْن ِف ِكَت�َبِتَك مِب� َي�أ  

ْيَن �َشَيْدُر�ُس الطالب ؟
َ
اأ  .1

مِلَ�َذا �َشَيْدَر�ُس الطالب ؟  .2

ْدِري�ِس ؟  َمْن �شيقوُم ِب�لتَّ  .3

َمْن �َشُيديُر اْلَعَمَل ؟   .4

ِتي َيْنَبِغي َتْقِدمُيه� ؟ وع�ِت الَّ ْح�َشُن امْلَْو�شُ
َ
َم� اأ  .5

مالحظة: )االأ�شئلة ات�ش�لية؛ تقبل االإج�ب�ت ال�شحيحة 

ط�مل� ك�نت ف املو�شوع(
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 اُْكُتْب َما ُيْمَلى َعَلْيَك: 
)الن�س الإمالئي(

امل�سجد

م�شجد؛  لهم  يكون  اأن  بدون  تعي�س  اأن  م�شلمة  جم�عة  الأي  ميكن  ال 

ليوؤدوا فيه ال�شالة، ويلتقوا فيه؛ ولهذا ف�إن اأول م� يهتم به امل�شلمون 

الع��س حني بنى م�شجد  بلٍد هو امل�شجد، كم� فعل عمرو بن  اأي  ف 

الف�شط�ط مب�شر، وال نن�شى اأن اأول عمٍل ق�م به الر�شول )�س( حني 

و�شل اإل املدينة املنورة هو بن�ء م�شجد للم�شلمني لي�شلوا فيه. 

ْدِريُب )551(: التَّ
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 أَِجْب عن اأَلسئلِة اآلِتَية: 
نَي ؟  �شنَي احل�ِليِّ ْيَن در�َس كثرٌي من الدع�ِة واملدرِّ

َ
1. اأ

..............................................

2. َم�َذا َتَعلَُّموا ؟ 

..............................................

َساِبَعًا: َتْدِريَباُت اْلَكالِم: 

ْدِريُب )552(: التَّ

يِّ ُلَغٍة َتَعْلُموا ؟ 
َ
3. ِب�أ

......................................................................................

ِة ؟  ُعوَبِة اْلَعَرِبيَّ ِب من �شُ الَّ 4. َومِلَ�َذا َي�ْشُكو َبْع�ُس الطُّ

......................................................................................

را�َشِة ِب�مْلَْعَهِد ؟  ْن َتَعْمَل َبْعَد الدِّ
َ
5. َم�َذا ُتريُد اأ

.......................................................................................

وَداِن ؟ وَر اإَِل ال�شُّ �شُ 6. مِلَ�َذا َتْطُلُب  ِمْن ُزَمالِئَك احْلَ

......................................................................................

وِر ؟ �شُ 7. هل وافَق اأحٌد منهم َعَلى احْلُ

.......................................................................................

َروا ؟  8. مِلَ�َذا َلْ َيْح�شُ

.......................................................................................

مالحظة: )االأ�شئلة ات�ش�لية؛ تقبل االإج�ب�ت ال�شحيحة ط�مل� ك�نت ف املو�شوع(
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ْعَوِة ُمْسَتعينًا ِبَما َيْأِتي:  علم َوالدَّ ِة ِفي التَّ ْوِر اْلَكِبيِر ِلْلجاِمعاِت اإِلْسالِميَّ  َتَكلَّْم َعِن الدَّ
�ُس ف هذه ال�مع�ت ؟ - َم�َذا ُيدرَّ

�ُس مهمٌّ ؟ - هل م� ُيَدرَّ

- َمْن َيقوُم ب�لتدري�س.

- وكيف تعدُّ َنْف�َشَك للعمل ف بلدك ؟

- م�ذا �شتفعل لن�شر الدين ال�شحيح بني الن��س ؟

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

ْدِريُب )553(: التَّ
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عن  أَجب  ُثمَّ  دًا  َجيِّ النَّصِّ  إَِلى  اِْسَتمْع   
ِتي َبْعَدُه:  األسئلة الَّ

والعلم�ء،  ب�لعلم  االأوائل   امل�شلمون  اهتم     

دينهم  اأمور  الن��س  لتعليم  مراكز  ف�أن�ش�أوا 

ف�أ�شبحت  املراكز  هذه  وطوروا  ودني�هم، 

االأزهر   ج�معة  وك�نت  اإ�شالمية،  ج�مع�ت 

اأقدم  تلك ال�مع�ت.

خمتلف  من  طالبً�  االأزهر  ج�معة  ت�شتقبل      

دول الع�ل، يفدون عليه� ليتعلموا اللغة العربية، 

والعلوم االإ�شالمية، ثم يعودون اإل بالدهم للقي�م 

اهلل،  دين  اإل  واالإر�ش�د  والتوجيه  الدعوة  ب�أمر 

االأمة  اأبن�ء  اأعداد كبرية من  اأيديهم  فتعلم على 

االإ�شالمي،  الدين  بن�شر  ق�موا  كم�  االإ�شالمية، 

فدخل عن طريقهم ن��س كثريون ف الدين.

كلي�ت  ج�نب  اإل  االأزهر  ج�معة  وت�شم 

ال�شريعة، واأ�شول الدين واللغة العربية كلي�ت 

والهند�شة واحل��شوب  علمية تطبيقه ك�لطب 

واملهند�س  امل�شلم،  الطبيب  الإعداد  وذلك 

اإل  يقومون  الذين  امل�شلم  والع�ل  امل�شلم، 

بتب�شري  تخ�ش�ش�تهم  ف  عملهم  ج�نب 

الن��س اأمور دينهم، والدعوة اإل اهلل. 

مل�ذا اهتم امل�شلمون االأوائل ب�لعلم والعلم�ء ؟  .1

لتعليم                     والــعــلــمــ�ء  ب�لعلم  امل�شلمون  اهــتــم 

امل�شلمني اأمور دينهم ودني�هم.

م�ذا اأن�ش�أ امل�شلمون االأوائل ؟  .2

ومدار�س  مراكز  االأوائل  امل�شلمون  اأن�ش�أ 

َثاِمَنًا:
َتْدِرَيباُت فهم المسموع:

ْدِريُب )554(: التَّ

تعليمية اأ�شبحت ج�مع�ت فيم� بعد. 

مل�ذا طوروا مراكز العلم التي اأن�ش�أوه� ؟  .3

طوروه� لت�شهم ف اإعداد الدع�ة والعلم�ء.  

م� الدور الذي تقوم به ج�معة االأزهر ف الع�ل االإ�شالمي ؟  .4

تقوم ج�معة االأزهر ب�إعداد الدع�ة ون�شر اللغة العربية والعلوم احلديثة.  

هل اللغة العربية لغتك االأم ؟  .5

ال، لي�شت العربية لغتي االأم.  

مل�ذا تعلمت اللغة العربية ؟  .6

تعلمت اللغة العربية ِلــــــ..........................  

م� الكلية التي �شتدر�س  فيه� ؟  .7

�ش�أدر�س ف .......................................  

اذكر الكلي�ت العلمية التي اأن�ش�أته� ج�معة االأزهر .  .8

اأن�ش�أت ج�معة االأزهر الكلي�ت ال�شرعية والتبوية والعملية التطبيقية.  
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)أ( أجب عن األسئلة اآلتية: 
ِة  ْذُكْر َعَددًا من ال�مع�ِت االإِ�شالميَّ

ُ
1- اأ

ِتي َتْعِرُفه�. الَّ

ال�معة  اأعرفه�  التي  ال�مع�ت  من 

املدينة  وج�معة  ب�ل�شودان،  االإ�شالمية 

ب�لري��س،   االإم�م  وج�معة   املنورة، 

وج�معة االأزهر مب�شر.

2- مِبَ َتُقوُم َهِذِه ال�مع�ُت ؟

تقوم هذه ال�مع�ت بتدري�س الدع�ة 

كل  ف  والب�حثني  العربية  ومعلمي 

العلوم احلديثة.

�ِمع�ِت ؟ ُب َهِذِه اْلَ 3- من اأين اأتى ُطالَّ

اآ�شي�  من  ال�مع�ت  هذه  طالب  اأتى 

واإفريقي� ودول اأخرى.

4- م�ذا ا�شتف�دوا ِمْن هذه ال�مع�ت ؟

واملعرفة  ب�لعلم  بالدهم  اإل  يعودون 

والثق�فة االإ�شالمية.

َتاِسَعًا: التقويم: 

�ٍل َيْعَمُلوَن َبْعَد َعْوَدِتِهْم اإَِل ِبالِدِهْم ؟ يِّ جَمَ
َ
5- ِف اأ

           يعملون ف جم�ل الدعوة والتعليم ون�شر العلم وتقدمي اخلدم�ت للم�شلمني.

)ب( اِْسَتخِدِم العباراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمَفيَدٍة: 
1-ح�جة امل�شلمني: تزداد ح�جة امل�شلمني اإل الدع�ة يومً� بعد يوم.

2-ال�شع�ئر الدينية: يجب اأن ُتوؤدي ال�شع�ئر الدينية ب�شورة �شحيحة.

3-الكلي�ت النظرية: الدرا�شة ب�لكلي�ت النظرية مفيدة جدًا و�شرورية.

4-الطبيب امل�شلم: يع�لج الطبيب امل�شلم مر�ش�ه بثقة ومعرفة ت�مة مب� يعمل.

5-الدعوة اإل اهلل: ال تن�شوا �شرورة الدعوة اإل اهلل ب�شورة �شحيحة.
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جامعة اأَْفِريقيا العاملية

الِبالِد  َبنْيَ  طً�  ُمَتَو�شِّ َمْوِقعً�  وداُن  ال�شُّ َيْحَتٌل 

َة  الَعِرِبيَّ َق�َفَة  الثَّ ُل  وَي�شِ يِة،  ْفِريقَّ
َ
واالأ ِة  الَعرِبيَّ

َف�إِنَّ  وِلَهَذا  يِة؛  فريقَّ
َ
االأ َق�َفِة  ِب�لثَّ َة  واالإِ�ْشالميَّ

َكْي  َكِبرَيًة  ًة  ُفْر�شَ ْعَط�ُه 
َ
اأ َقْد  َوداِن  ال�شُّ َمْوِقَع 

ْجِل 
َ
؛ والأ َق�َفَتنْيِ َيْلَعَب َدْورًا اإِيج�بّيً� ِف َن�ْشِر الثَّ

ال  ُوُفودًا  َي�ْشَتْقِبُل  وَداُن  ال�شُّ َظلَّ  َفَقْد  َهَذا 

يِة  ِب الِعْلِم ِمَن الِبالِد االإِفريقَّ َتْنقِطُع ِمْن ُطالَّ

مٍد َبعيٍد. 
َ
املُْخَتِلفِة ُمْنُذ اأ

َر جْمُموَعٌة ِمَن الُعَلَم�ِء   1968م َفكَّ
ِ
     َوِف َع�م

ِبُجْهٍد  االإِفريقيِّ  االإِ�ْشالِميِّ  امَلْعَهِد  اإِْن�َش�ِء  ِف 

وِمْهنّيً�  ِدينّيً�  ِلنَي  ُموؤَهَّ ُدَع�ٍة  ِلَتْخِريِج  ؛  ذاتيٍّ

وُلَغِوّيً�.

امَلْرَحَلَتنْيِ  َب  ُطالَّ َي�ْشتِقبُل  امَلْعَهُد   
َ
َبَداأ ُثمَّ      

وَل  الدُّ َبْع�ِس  ِمْن  ِة  �َنِويَّ والثَّ �شَطِة  املَُتوِّ

تِه  َهِميَّ
َ
اأ َعَلى  امَل�ْشُروَع  َهَذا  َلِكنَّ  ِة؛  ْفِريقيَّ

َ
االأ

َف َبْعَد �َشَنتنْيِ َفَقط. َتَوقَّ

الدر�س الثاين والثالثون

ْن ُتْن�ِشَئ املْركَز َعَلى 
َ
رْت اأ ْحَيِت الِفَكرَة، َوَقرَّ

َ
وداِن واأ      َع�َدْت ُحُكومُة ال�شُّ

ِة ِلْلُم�َش�َهَمِة ِف َهَذا امَلْرَكِز،  َول الَعربيَّ ، َفَدَعْت َعَددًا ِمَن الدُّ �ش��ٍس ِعلميِّ
َ
اأ

واالإِم�راِت  َوَقطَر  ولِيْبي�  والُكَوْيِت  ِة  ُعوديَّ وال�شُّ ر  �شْ ِمِ ِمْن  ُكلٌّ  َف��ْشَتج�بْت 

الَِّذي  املْرَكِز  َمَن�ِء 
ُ
اأ ِل�ُس  جَمْ ِف  ِليه�  ثِّ ُمَ َوُل  الدُّ َهِذِه  واْخَت�رْت  وامَلْغِرِب، 

�َشة،  َوِل املُوؤَ�شِّ ُة الدُّ وَداِن وبقيَّ �ش��ِشّيً� واَفَقْت َعلْيِه ُحكومُة ال�شُّ
َ
َع ِنَظ�مً� اأ َو�شَ

لَطَة الُعْلي� املَُوّجهَة ِللَمْرَكِز. من�ِء ال�شُّ
ُ
ِل�ُس االأ َبَح جَمْ �شْ

َ
واأ

ً� وا�ِشَعًة، َكَم� َمَنَحْتُه ِامِتي�زاٍت  ْر�شَ
َ
َوداِن امَلْرَكَز اأ      َوَقْد َمَنَحْت ُحُكوَمُة ال�شُّ

م�ِت الُدْولّيِة. ِة، واملَُنظَّ ْبُلوَم��ِشيَّ َنُح ِلْلَهْيَئ�ِت الدِّ ِتي ُتْ َكِتْلَك الَّ
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ُهَم�  َج�ِمِعيتَّنْيِ  َتنْيِ  ُكلِّيَّ اإِْن�َش�َء  َعَلْيِه  املُ�ْشِرُفوَن  ى 
َ
َراأ وا�ْشِتْقراِره  املْرَكِز  ِاْكِتم�ِل  َوَبْعَد      

امَلْرَكِز  َتْطِويَر  وداِن  َرْت ُحُكومُة ال�شُّ 1411هـ َقرَّ  
ِ
ِرَيعِة وكلُّيُة االآداِب، َوِف َع�م ُة ال�شَّ َكليِّ

�ٌت  ُكلِّيَّ فيه�  ْن�ِشَئْت 
ُ
واأ ِمْنَه�،  ِبَدْعِم  ة،  الَع�مَلِيَّ فرْيقي� 

ِ
َ
َج�ِمَعِةاأ اإَِل  فريقيِّ 

َ
االأ االإِ�شالميِّ 

ِة  َكُكليِّ َة  التَّْطِبيِقيَّ َة  الِعْلِميَّ �ِت  الُكلِّيَّ ِلَت�ْشَمَل  را�شُة  الدِّ َعْت  َوتَنوَّ َوَمراكُز َجِديدٌة،  َوَمَع�هُد 

�ِلَب�ِت  الطَّ ِدَرا�َشِة  وَمْرَكِز  �ِد  االِقْت�شَ ِة  وكليَّ احَل��ُشوِب  ِة  وكليَّ الَهْنَد�َشِة  ِة  َوُكليِّ  ، بِّ الطِّ

ب،  الِّ الطُّ ْعداُد 
َ
اأ واْزَداَدْت  الُعلَي�،  را�َش�ِت  الدِّ َبراِمُج  ُفِتَحْت  َكَم�  امَلَراِكِز،  ِمَن  َه�  وَغرْيِ

اإِفريقّيًة  َج�ِمَعًة  اَل�ِمَعُة  ِبَح  ِلُت�شْ ُة،  ك�ِدمِييَّ
َ
االأ الُته�  و�شِ اَل�ِمَعِة  ِعالَق�ُت  ْت  وْامَتدَّ

ِة. زًة ُمْعَتَفً� ِبه� َبنْيَ اَل�ِمَع�ِت الَع�مِليَّ ع�مِليًة ُمَتميِّ
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 أَجب عن األسئلِة اآلِتيِة:
ن�ِشىَء امَلعهُد االإِ�ْشالميُّ االإِْفِريقيُّ ؟

ُ
َمَتى اأ  .1

اأن�شئ املعهد االإ�شالمي االإفريقي ع�م 1968م.  

َر ِف اإِن�َش�ِء امَلْعهِد ؟ َمْن َفكَّ  .2

فكر ف اإن�ش�ء املعهد جمموعة من العلم�ء.  

ْدِرَيباُت التَّ

الً: َأسئلِة االستيعاِب: َأّوَّ

ْدِريُب )555(: التَّ

َم� الَهَدُف ِمْن اإِْن�َش�ِء امَلْعهِد ؟  .3

الهدف منه تخريج دع�ة موؤهلني دينيً� ومهنيً� ولغويً�.  

َرا�َشُة ِف امَلْعَهِد ؟ َفِت الدِّ مِلَ�َذا َتَوقَّ  .4

توقفت الدرا�شة ف املعهد لعدم توفر امل�ل ف ذلك الوقت.  

فريقيِّ ؟
َ
وُل املُوؤِّ�ش�َشُة ِللمْرَكِز االإِ�ْشالميِّ االأ َم� الدُّ  .5

الدول املوؤ�ش�شة هي م�شر  وال�شعودية والكويت وليبي� وقطر واالأم�رات واملغرب  وال�شودان.  

َتنْيِ َتَّ اإِْن�ش�وؤُُهَم� ِب�ملْركِز ؟ ُل ُكلِّيَّ وِّ
َ
َم� اأ  .6

هم� كليت� االآداب وال�شريعة.  

ِتي َتََّ اإِن�ش�وؤُه� ؟ ِة الَّ �ِت الِعْلِميَّ ُاْذُكْر َبْع�َس الُكليَّ  .7

اأن�شئت كلي�ت الطب والهند�شة واحل��شوب واالقت�ش�د.  

وَداِن ؟ ِتي ُمِنَحْت ِلْلَج�ِمَعِة ِمن ال�شُّ َم� االِمْتَي�زاُت الَّ  .8

قدم ال�شودان االأر�س وامتي�زات دبلوم��شية.  
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 اِْخَتْر المراِدَف الُمَناِسَب ِلَما َتْحَتُه خطُّ 
ِفيما َيْأِتي:

ف  متميزًا  موقعً�  ال�شودان  يحتل   /1

اإفريقي�.

) )اأ( مك�نً� )

)ب( جمل�شً� )    (

)ج( حكمً� )    (

ال�شعوب  بني  ج�شرًا  ال�شودان  ُيعدُّ   /2

العربية واالإفريقية.

)اأ( نقطة )    (

) )ب( معبًا )

)ج( �شلمً� )    (

َثاِنَيًا: َتْدِرَيباُت المفردات:

ْدِريُب )556(: التَّ

3/ لعب ال�شودان دورًا ف ان�شه�ر الثق�فتني العربية واالإفريقية.

) )اأ( انفت�ح )    (         )ب( انتق�ل )    (          ) ج( امتزاج )

4/ ق�مت جمموعة من العلم�ء ب�إن�ش�ء  املعهد االإ�شالمي االإفريقي.

(             )ج( اإغالق )    ( )اأ( افتت�ح )    (          )ب( اإق�مة )

5/ دعت احلكومة عددًا من الدول العربية للم�ش�همة ف املركز االإ�شالمي.

(        )ب( املب�درة )    (          )ج( املن�ق�شة )    ( )اأ( امل�ش�ركة )

6/ اأحيْت حكومة ال�شودان فكرة املركز االإ�شالمي.

) )اأ( ن�دت )    (                )ب( طلبْت  )    (        )ج( بعثْت )

7/ اخت�رت الدول املوؤ�ش�شة للمركز مثليه� ف جمل�س اأمن�ء املركز.

(       )ب( موظفيه� )    (         )ج( روؤ�ش�ئه� )    ( )اأ( مندوبيه� )

8/ ا�شتقرت اإدارة ال�معة ونظمه� ف�أ�شبحت ج�معة ميزة.

)اأ( كلي�ته� )    (           )ب( قوانينه� ) √(         ) ج( موظفوه� )    (
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 أكمِل الُجَمَل َكَما ِفي المثالين:  
املث�ل)اأ(:

وَدان / وفودًا( )ال�شُّ  

وداُن َي�ْشَتِقْبُل ُوُفودًا ال َتْنَقِطُع. ظلَّ ال�شُّ

املث�ل )ب(:

يَن( �َلُة / ُم�ْشَتِ )الَبقَّ  

يَن ال َيْنَقِطُعوَن. �َلُة َت�ْشَتْقبُل ُم�ْشَتِ ظلَِّت الَبقَّ

)الرجُل / �شيوفً�(  

ظل الرجل ي�شتقبل �شيوفً� ال ينقطعون.  .1

)ال�معة / طالبً�(   

ظلت ال�معة ت�شتقبل طالبً� ال ينقطعون.  .2

راِكيِب:  َثاِلَثًا: َتْدِرَيباُت التَّ

ْدِريُب )557(: التَّ

)امل�شت�شفى / مر�شى(   

ظل امل�شت�شفى ي�شتقبل مر�شى ال ينقطعون.  .3

)امل�شنع / عم�اًل(   

ظل امل�شنع ي�شتقبل عم�اًل ال ينقطعون.  .4

)امل�شجد / م�شلني(   

ظل امل�شجد ي�شتقبل م�شلني ال ينقطعون.  .5

)مكتب احلجز / م�ش�فرين(   

ظل مكتب احلجز ي�شتقبل جم�ع�ت ال تنقطع.  .6

)خ�لد / زوارًا(   

ظل خ�لد ي�شتقبل زوارًا ال ينقطعون.  .7

)ال�شودان / وفودًا(   

ظل ال�شودان ي�شتقبل وفودًا ال تنقطع.  .8

)مالحظة: يع�د التدريب مع كلم�ت موؤنثة تدل َعَلى املفرد ت�شتخدم مع )َظلَّْت((
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 أَكمِل الُجمَل َكَما ِفي المثال:
املث�ل:

)امَلْعَهِد / كلّيٍة(

ٍة. َدَر َقراٌر ِبَتْحويل امْلَْعَهِد اإَِل ُكلِّيَّ �شَ

)الكلية / ج�معة(  

�شدر قرار بتحويل الكلية اإل ج�معة.  .1

)املركز ال�شحي / م�شت�شفى(   

�شدر قرار بتحويل املركز ال�شحي اإل م�شت�شفى.  .2

)امليدان / حديقة(   

�شدر قرار بتحويل امليدان اإل حديقة.  .3

)املبنى / فندق(   

�شدر قرار بتحويل املبنى اإل فندق.  .4

)مقرِّ ال�شركة / م�شنع(   

�شدر قرار بتحويل مقر ال�شركة اإل م�شنع.  .5

)املركز / كلية(   

�شدر قرار بتحويل املركز اإل كلية.  .6

)الق�عة / مكتبة(   

�شدر قرار بتحويل الكلية اإل ج�معة.  .7

ْدِريُب )558(: التَّ
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َراِبَعًا: َتْدِرَيباُت النحو:

ْدِريُب )559( :  التَّ

ل إلى المثنى والجمع كما في المثال:  حوِّ

المعاملثنىالملة

ِديُق ُمْخلُِص. ديَقاِن ُمْخلَِصاناملثال: الصَّ األَْصِدَقاُء ُمْخلُِصونالصَّ

الَبُة ذَِكيٌَّة. الطالبات ذكياتالطالبتان ذكيتان1- الطَّ

ان مربيتان2- األُمُّ ُمرَّبَيٌة. األمهات مربياتاألمَّ

الدائق جميلةالديقتان جميلتان3- الَِديَقُة َجِمَيلٌة.

املعلمون أوفياءاملعلمان وفَّيان4- املُعلُِّم ُمْحَترٌَم.

الكتب جيدةالكتابان جيدان5- الِكَتاُب ِجيٌِّد.

يَّارَُة َسريَعٌة. السيارات سريعةالسيارتان سريعتان6- السَّ

رُْس ُمِفيٌد. الدروس مفيدةالدرسان مفيدان7- الدَّ

املساكن مريحةاملسكنان مريحان8-املَْسَكُن ُمرِيٌح.

ْدِريُب )560(:  التَّ
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ِتي َبْعَدُه: اِقرا النَّصَّ اآلِتي، ُثمَّ أَِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة الَّ
َحُه  ِرَيعِة، َفَن�شَ ْن َيْدُر�َس َعَلوُم ال�شَّ

َ
راَد اأ

َ
ِة ِف َبَلِدِه، َواأ �َنِويَّ ْكَمَل ِدَرا�َشَة امْلَْرَحَلِة الثَّ

َ
، اأ  َكَم�َرا َط�ِلٌب ِغينيٌّ

ْورًا ِمْن جواِز  ْر�َشَل �شُ
َ
ِرَيعِة، َف�أ َرا�شِة ِف ُكلَِّيِة ال�شَّ ة، ِللدِّ فريقَي� الَع�مَلِيَّ

َ
ِدَق�ِئِه ِب�الِلتَح�ِق ِبَج�ِمَعِة اأ �شْ

َ
َبْع�ُس اأ

َر  َعلْيَه�، َوح�شَ َل  َفَح�شَ ٍة،  ِدرا�ِشيَّ ِمْنَحٍة  َعَلى  وِل  للُح�شُ َرا�ِشيَّة،  الدِّ َو�َشَه�َدِتَه  ِميالِدِه،  َو�َشَه�دِة  �َشَفِرِه، 

واًل، ُثمَّ اْلَتَحَق ِبكلِّية 
َ
ِة اأ ِة التَّ�ِبع ِللَج�ِمَعِة ِلَتعلُّم اللَُّغِة العربيَّ ْعهِد اللَُّغِة الَعَرَبيَّ وَداِن، واْلَتَحَق مِبَ اإَِل ال�شُّ

موَر ديِنِهْم 
ُ

اأ ��َس  ِلُيَعلَِّم النَّ َبَلِدِه؛  اإَِل  ْكَمَل ِدرا�َشَتُه َرَجَع 
َ
اأ ْن 

َ
اأ َوَبْعَد  ِة،  ْرِعيَّ  ال�شَّ

ِ
ريعِة؛ لدرا�شِة الُعلوم ال�شَّ

ْني� واالآِخرة. َوُيْر�ِشَدُهم اإَِل َم� ِفيه اخَلرْيُ ِف الدُّ

� َيُقوُم ِبِه ِمْن َتْوِجيٍه واإِْر�ش�ٍد، َوَدْعوٍة اإَِل اهلِل ِب�حلكمة وامَلَُوِعَظِة احَل�َشَنِة.    َوُهَو االآَن َيعِي�ُس �َشِعيدًا مِبَ

َخاِمَسًا: َتْدِرَيباُت القراءة:

ْدِريُب )561( :   التَّ
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الأ�سئلة : 

م� جن�شية كم�را ؟  .1

كم�ر غيني.  

م�ذا يريد اأن يدر�س ؟  .2

يريدان يدر�س ال�شريعة االإ�شالمية.  

من الذين اأر�شدوه اإل االلتح�ق بج�معة   .3

اإفريقي� الع�ملية ؟

اأر�شده بع�س اأ�شدق�ئه ل�معة اإفريقي� الع�ملية.  

م�ذا اأرفق مع طلب التح�قه ب�ل�معة ؟  .4

اأرفق مع الطلب �شورًا من �شه�دات امليالد   

والواز والدرا�شة.

اأين تعلَّم اللغة العربية ؟  .5

تعلم اللغة العربية مبعهد اللغة العربية.  

متى ع�د اإل بلده ؟  .6

ع�د اإل بلده بعد تخرجه ف كلية ال�شريعة.  

م� العمل الذي �شتقوم به بعد رجوعك اإل بلدك ؟  .7

واإر�ش�دهم  امل�شلمني  بتوجيه  �ش�أقوم   

خلريي الدني� واالآخرة.

8.    مب ي�شُعُر كم�را االآن ؟

..............................................

..............................................

ِحيَحة ( أََماَم الِعَباَرة الصَّ َضْع الَعالَمَة )
ِح اْلَخَطأَ:  والَعالَمَة )×( أََماَم الِعَباَرِة الخاِطئِة، ُثمَّ َصحِّ

1- كم�را ط�لب اأوغندي )×(. بل ط�لب غينّي. 

.) 2- ن�شحه اأ�شدق�وؤه ب�لدرا�شة ف كلية ال�شريعة )

3- ا�شتمرت الدرا�شة ف املعهد اأكرث من �شنتني )×(. بل ا�شتمرت اأقل من �شنتني.

.) 4- عمل كم�را ف جم�ل الدعوة بعد رجوعه اإل بلده )

.) 5- ح�شل كم�را على منحٍة درا�شيٍة )

6- تخرج كم�را ف كلية اللغة العربية )×(. بل تخرج ف كلية ال�شريعة.

7- در�س كم�را املرحلة الث�نوية ف ال�شودان )×(. بل در�شه� ف غيني� بلده.

.) 8- اأر�شل كم�را اإل ال�شودان �شورًا من جواز �شفره و�شه�دة ميالده، و�شه�دته الدرا�شية )

ْدِريُب )562( :  التَّ
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اِْمأَل الَفَراِغ ِفَيما َيْأِتي ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة: 
فريْقَي�.

َ
َوداُن َيَقُع َبنْيَ اْلَع�َلِ العربي  واأ ال�شُّ  .1

َق�َفَة  الثَّ ين�شر  ْن 
َ
اأ وَداُن  ال�شُّ ُيَح�ِوُل   .2

ْفِريْقَي�.
َ
ِة ِف اأ ة االإِ�ْشالميَّ العرِبيَّ

�َشبَق قي�َم ج�معِة اإِفرْيقي� ِعْدُة م�والت   .3

ِة  �شِة تعليمّيٍة ِلَن�ْشِر اللَُّغِة الَعرِبيَّ  ُموؤَ�شَّ
ِ
ِلقي�م

وَداِن. ِة ف ال�شُّ َق�َفِة االإِ�ْشالميَّ والثَّ

َعِن  ف�ِرقِة 
َ
االأ الطالب  َيْنَقِطْع  َلْ   .4

وَداِن َطَلبً� ِلْلِعْلِم. وِر اإَِل ال�شُّ احُل�شُ

الُعْلي�  الهيئة  ُهو  َمَن�ِء 
ُ
االأ ِل�ُس  جَمْ َك�َن   .5

. ِللَمْرَكِز االإِ�ْشالِميَّ

اإَِل  االإِ�ْشالِميِّ  امْلَْرَكُز  تطوير  َتَّ   .6

َج�ِمَعِة اإِْفرْيقي� الَع�مَلِيَّة.

َبنْيَ  َع�ِلَيٌة  مك�نة  فرْيقَي� 
َ
اأ �ِمَعِة  ِلَ  .7

. َج�ِمَع�ِت الَع�َلِ

ُكلِّ  ِف  ِب�َشه�َداِتَه�  االعتاُف  ت  َوَقْد   .8

. ِبالِد الَع�َلِ

ْدِريُب )563(  التَّ

 اِستخِدِم المفرداِت والِعَباراِت اآلِتيِة ِفي ُجَمٍل ُمفيدٍة: 
اأكمل: اأكملت اإدارة ال�معة التجهيزات االأ�ش��شية ال�شتقب�ل الطالب.   .1

ن�شح: ن�شحني الطبيب ب�لراحة.  .2

التحق: التحق عدد كبري من الطالب امل�شلمني ب�ل�معة.  .3

منحة درا�شية: ح�شلت على منحة درا�شية للدرا�شة ف ال�معة.  .4

الت�بع: اأدر�س ف معهد اللغة العربية الت�بع ل�معة اأفريقي� الع�ملية.   .5

اأمور: ن�شت�شري العلم�ء ف اأمور الدين.  .6

يقوم : يقوم الطالب بن�ش�ط ري��شي ف اأوق�ت فراغهم.  .7

�شدر من: �شدر قرار من مدير ال�معة بجعل يوم ال�شبت يوم عطلة.   .8

ْدِريُب )564(: التَّ
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 اكتب ما يأتي في كراستك:
َة ِلَيْفَهُموا القراآَن  َيُتعلَُّم امل�شلموَن اللَُّغَة العرِبيَّ

َمَور ِديِنِهْم.
ُ
الَكِرمَيَ وِلَيْعِرُفوا اأ

ِر. َكَ�ن َعْمرو بُن الع��ِس َواِليً� َعَلى ِم�شْ

ْد ُحروفً�  تِه� َخطُّ َتَ الحِظ الكلم�ِت الَِّتي حَتْ

ِلف ِف )َلِيْعِرُفوا( ِو)َلِيْفَهُموا( 
َ
ال ُتْنَطُق، َف�الأ

َوَهِذِه  )َعْمرٍو(  ِف  الَواُو  َوَكِذِلَك  ُتْنَطُق  ال 

ِتي ُتْكَتُب وال ُتْنَطُق.  ى احُلروُف الَّ ُت�َشمَّ

َساِدَسًا: َتْدِرَيباُت الِكتابِة: 

ْدِريُب )565(: التَّ

 اُكتب كل كلمة من الَكِلَماِت اآلِتيِة ِفي ُجْمَلُة ِمفَيدٍة: 

الملةالكلمة

هوؤالء ذهبوا اإل ال�معة.1- َذَهُبوا

ا�شربوا م�ًء ب�ردًا.2- ِا�ْشَرُبوا

هذا عمرو �شديقي.3- َعْمرو

هذا اأخي طه.4- َهَذا

هوؤالء هم الطالب الدد.5- َهوؤُالِء

لوا
َ

�ش�ألوا االأ�شت�ذ : م� اإعراب هذه الكلمة ؟6- �َش�أ

ْحَمن الرحمن ا�شم من اأ�شم�ء اهلل �شبح�نه وتع�ل.7- الرَّ

هكذا يجب اأن يكون الدر�س.8- َهَكَذا

ْدِريُب )566(: التَّ



300





   

   

  

  
       

                 
     

            
    

             
    

        
    

           
    

                       
   

                 
     

  
       









 أَجب عن األسئلِة اآلتيِة كَتابًة: 
اأين يتعلم هوؤالء الطالب الذين نراهم اأم�من� ؟   .1

يتعلمون ف ج�معة اأفريقي� الع�ملية.   

ومتى و�شلوا اإل ال�شودان ؟   .2

و�شلوا اإل ال�شودان قبل ع�م.  

اأين اأق�موا حينم� و�شلوا ؟   .3

اأق�موا ف داخلي�ت الطالب.  

م�ذا يتعلمون ؟   .4

يتعلمون اللغة العربية والعلوم ال�شرعية.   

هل تعجبهم الدرا�شة ؟  .5

نعم تعجبهم.  

م�ذا يتن�ولون من الطع�م ال�شودان ؟  .6

يتن�ولون الفول والك�شرة وامل�شوي�ت.  

هل لديهم  اأ�شدق�ء من ال�شودان ؟  .7

نعم لديهم اأ�شدق�ء كثريون من ال�شودان.  

ْدِريُب )567(: التَّ

 اكتب ما ُيْمَلى َعليك: 
كم�را ط�لٌب ِغيني، اأكمل درا�شة املرحلة الث�نوية ف بلده، واأراد اأْن يدر�س 

اإفريقي�  بج�معة  ب�اللتح�ق  اأ�شدق�ئه  بع�س  فن�شحه  ال�شريعة،  علوم 

�شفره،  جواز  من  �شورًا  ف�أر�شل  ال�شريعة،  كلية  ف  للدرا�شة  الع�ملية، 

درا�شية،  منحة  على  للح�شول  الدرا�شية،  و�شه�دته  ميالده،  و�شه�دة 

فح�شل عليه�، وح�شر اإل ال�شودان، والتحق مبعهد اللغة العربية الت�بع 

لدرا�شة  ال�شريعة؛  بكلية  التحق  ثم  اأواًل،  العربية  اللغة  لتعلُّم  للج�معة 

العلوم ال�شرعية، وبعد اأن اأكمل درا�شته رجع اإل بلده؛ ليعّلم الن��س اأمور 

دينهم وير�شدهم اإل م� فيه اخلري ف الدني� واالآخرة.

   وهو االآن يعي�س �شعيدًا مب� يقوم به من توجيٍه واإر�ش�ٍد، ودعوة اإل اهلل 

ب�حلكمة واملوعظة احل�شنة.

ْدِريُب )568(: التَّ
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من  ُموَعٌة  جَمْ ِمْنَك  وَطَلَب  َبَلِدَك،  اإَِل  وُعْدَت  الَع�مَلِيَّة،  فريقي� 
َ
اأ ِف ج�معِة  جَت  َتَخرَّ  

ِة االْلِتح�ِق ِبه�. َفَم�َذا َتُقول ؟ َثُهْم َعِن اَل�ِمَعِة، وَكْيِفيَّ دِّ ن حُتَ
َ
َب�ِب اأ ال�شَّ

استعن ِبَما َيْأِتي: 
وداِن وموِقِعه. 1- ال�شُّ

ودان. َمة ال�شُّ  َع��شِ
ِ
2- اخُلْرطوم

ودان. 3- التعليم ِف ال�شُّ

4- َمقرِّ اَل�ِمَعة.

�ِته�. 5- ُكليَّ

6- طريَقِة الَقُبوِل.

َكِن. 7- ال�شَّ

َرا�َشِة. 8- الدِّ

َساِبَعًا: َتْدِرَيباُت الكالم: 

ْدِريُب )569(: التَّ
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ُثمَّ  دًا،  َجيِّ اآلِتي  النَّصِّ  إَِلى  اِْستمع   
ِتي َبعده:  أَجْب عن اأَلسئلِة الَّ

      الحظ عدد من علم�ء ال�شودان اأن جمموع�ت 

كبرية من مواطني الدول االإفريقية ي�أتون اإل 

وال�شريعة  العربية،  اللغة  ليتعلموا  ال�شودان؛ 

االإ�شالمية، وتواجههم م�شكلة احل�شول على 

لتعليمهم  مركزًا  ف�أن�ش�أوا  الدرا�شة،  فر�س 

واخت�روا  االإ�شالمية،  والعلوم  العربية  اللغة 

ولكن  االإفريقي؛  االإ�شالمي  املعهد  ا�شم  له 

عمل املعهد قد توقف بعد �شنتني من اإن�ش�ئه 

الأ�شب�ب كثرية منه� عدم وجود امل�ل ومنه� قلة 

املن��شب  ال�شكن  وجود  ومنه� عدم  االأ�ش�تذة 

للطالب وبعد مدة  دع� ال�شودان بع�س الدول 

العربية للم�ش�همة ف اإن�ش�ء املركز االإ�شالمي 

واخت�رت  الدول،  تلك  ف��شتج�بت  االإفريقي، 

املركز  وتطور  للمركز،  مقرًا  اخلرطوم 

الع�ملية  اإفريقي�  ج�معة  هي  ج�معة  ف�أ�شبح 

التي ت�شم اإل ج�نب كليتي االآداب وال�شريعة 

والهند�شة واحل��شوب  والطب  التبية  كلي�ت 

واالقت�ش�د ومراكز ومع�هد اأخرى ويدر�س ف 

ال�معة االآن طالب من جميع اأنح�ء الع�ل.

الأ�سئلة: 

ْفِرِيقّي ؟
َ
 اإِْن�َش�ُء امَلْعَهِد االإِ�ْشالِميِّ االأ

مِلَ�َذا َتَّ  .1

االإ�شالم  االأف�رقة  لتعليم  املعهد  ن�شئ 
ُ
اأ  

والعربية.

َرا�َشُة ِف امْلَْعَهِد ؟ ِت الدِّ َكْم �شنًة ا�شَتَمرَّ  .2

ا�شتمرت الدرا�شة �شنتني فقط.  

َثاِمَنًا:
 َتْدِرَيباُت فهم المسموع: 

ْدِريُب )570(: التَّ

ِة ِلْلُم�َش�َهَمِة ِف اإِن�ش�ِء امْلَْرَكِز  َوِل الَعَرِبيَّ ِتي َدَعْت َبْع�َس الدُّ َم� اِلَهُة الَّ  .3

االإِ�ْشالِميِّ ؟

ال�شودان هو الهة التي دعت الدول االأخرى للم�ش�همة ف اإن�ش�ء   

املركز.

ِة ؟ فريقي� الَع�مَلِيَّ
َ
�ِت َج�ِمَعِة اأ �ْشَم�َء َبْع�ِس ُكِليَّ

َ
ُاذُكْر اأ  .4

من كلي�ت ال�معة: كلية الطب / كلية الهند�شة / كلية ال�شيدلة   

/ كلية ال�شريعة.

ِة الَِّتي �َشَتْدُر�ِس ِفيه� ؟ َم� الُكلِّيَّ  .5

�ش�أدر�س ف .........................................  

َة ؟ َت َهِذِه الُكلِّيَّ مِلَ�َذا اْخَتْ  .6

اختت هذه الكلية لـ................................  

7.  َم�َذا �َشَتْعَمُل َبْعَد ُرُجوِعَك اإَِل َبَلِدَك ؟

�ش�أعمل ف جم�ل .......................................  
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( أمام الجمل الصحيحة   ضع عالمة )
وعالمة )×( أمام الخطأ: 

نَّ َعَددًا 
َ
َوداِن اأ 1- الَحَظ َعَدٌد ِمْن ُعلم�ِء ال�شُّ

َبْحثً� عن  ُتوَن 
ْ
ي�أ ة  االإِفريقيَّ َوِل  الدُّ �َشَب�ِب  ِمن 

الَعَمِل )×(.

بل ي�أتون بحثً� عن الدرا�شة.

�َشٍة  ُموؤَ�شَّ ُل  وَّ
َ
اأ ْفِريقّي 

َ
االأ االإِ�شالِميُّ  امَلْعهُد   -2

ِف  َف�ِرَقةِ 
َ
االأ ِب  الَّ الطُّ ِبَتْعِليِم  َتْهْتمُّ  ٍة  َتْعِليِميَّ

.) وَداِن ) ال�شٌّ

ِة ِف اإِْن�َش�ِء  فريقيَّ
َ
َوِل االأ 3- �َش�َهَم َعَدٌد من الدُّ

.) امَلْرَكِز االإِ�شالِميِّ ِب�خلرطوم )

وُل املُ�َش�ِهمُة اخُلْرُطوَم َمقّرًا  4- اْخَت�رت الدُّ

.) ِللَمْركِز االإِ�شالميِّ )

ِبَح  ِلُي�شِ امَلْرَكزِ  وَداِن  ال�شُّ ُحكومُة  ْت  َطورَّ  -5

.) َج�ِمَعَة )

�ٍت  ٌب ِمن ِجْن�ِشيَّ �ِمَعِة ُطالَّ َيْدُر�ُس ِف اْلَ  -6

.) ِتَلَفٍة ) خُمْ

والَعلوَم  َة  العربيَّ اللَغِة  اَل�ِمعُة  �ُس  ُتَدرِّ  -7

ة َفَقَط )×(. بل تدر�س اإل ج�نبه�   االإِ�ْشالميَّ

العلوم املختلفة

َبْعَد �َشَنَتنْيِ  �ِمَعِة  َرا�َشُة ِف اْلَ ت الدِّ 8- َتوَقفَّ

م�شتمرة  الدرا�شة  بل   .)×( ْن�َش�ِئَه� 
ِِ
اإ ِمن 

فيه� واحلمد هلل.

ْدِريُب )571(: التَّ

اِْمَلأ الَفَراَغ ِبَكِلَمٍة أَْو ِعبارٍة ُمَناِسَبة: 
فريقي� َواآ�شي� م�شكالٍت كثرية ِف َتَعلُِّم 

َ
يواِجُه امل�شلموَن ِف اأ  .1

ريعِة االإِ�شالميِة.  ِة وال�شَّ العربيَّ

ِمْن َهِذِه املُ�ْشِكالِت تدريب املَُعلِِّمنَي.  .2

ِلُكوَن َم�اًل.  ْغلَب امل�شلمنَي فقراء ال مِيْ
َ
نَّ اأ

َ
ُب ِف َذِلَك اأ وال�شبَّ  .3

ْغِنَي�ُء ِمَن امل�شلمني اإِْخواَنَهُم ِف ِتْلَك الِبالِد.
َ
ْن ُي�ش�عد االأ

َ
َوِلَذا َيِجُب اأ  .4

املب�ِن َمْوجَودٌة َوالطالب ُمْوُجوُدون.   .5

هم ُيْحَت�ُجون اإَِل الكتب واملَُعلِِّمنَي. ولكنَّ  .6

ُب املَُعلِِّمنَي.  َه� ِمن امَلَع�ِهِد ُتَدرِّ َج�ِمَعُة اأفريقي� الع�ملية َوَغرْيُ  .7

َرا�َشِة ِبَه�. َوَبْع�ُس امَلَع�ِهِد ُتْعِطي منحً� ِللدِّ  .8

ْدِريُب )572(:  التَّ
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)أ( أجب عن األسئلة اآلتية: 
1. متى ح�شرت اإل ال�شودان ؟

        ح�شرت اإل ال�شودان ......................

2. مل�ذا ح�شرت ؟

       ح�شرت الأ ...................................

3. اأين تعلمت اللغة العربية ؟

       تعلمت العربية ف معهد اللغة العربية.

4. م� الكلية التي �شتدر�س فيه� ؟

       �ش�أدر�س ف كلية ............................

5. مل�ذا اختت هذه الكلية ؟

       اختت هذه الكلية لـ........................

6. م� العمل الذي �شتقوم به بعد عودتك اإل بلدك ؟

�ش�أعمل ..........................................

7. مل�ذا اختت هذا العمل ؟

        اخت هذا العمل ............................

8. م� �شعورك واأنت بعيٌد عن بلدك ؟

..................................................  

َتاِسَعًا: التقويم: 

 )ب( استخدم العبارات اآلتية في جمل مفيدة: 
منذ اأمٍد بعيد: فكرت ف احل�شور اإل ال�شودان منذ اأمٍد بعيد.  .1

موقع ال�شودان: موقع ال�شودان ي�ش�عد على االت�ش�ل بكل الع�ل.  .2

الثق�فة العربية االإ�شالمية: ال�معة تعلم اللغة العربية والثق�فة العربية االإ�شالمية.  .3

الهيئ�ت الدبلوم��شية: الهيئ�ت الدبلوم��شية تتمتع مبيزات كثرية لي�شت متوفرة لع�مة الن��س واملواطنني.  .4
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الدر�س  الثالث والثالثون

ُمَلٌح َوَطرائُف1)1(

الطرفة األولى : ثمن الحدبة
ِبَكْم  ْحَدَب: 

َ
اأ ِب�َشْيٍخ  �َش�ٌب  �َح  �شَ )ِقيَل: 

َي�  َفَق�ل:  ؟!  �ُه  َعمَّ َي�  الَقْو�َس  َهَذا  يَت  ِا�ْشَتْ

ْعِطُيَته� ِبَغرْيِ َثِمٍن!(.
ُ
، اإِن اأ ُبَنيَّ

ثٌر 
َ
اأ ِلُعُمرِه   ، نِّ ال�شِّ ِف  كبرٌي  رَجٌل  ال�شْيُخ 

ِف  ثُر 
َ
االأ َهَذا  ُيَرى  ْن 

َ
اأ ِكُن  مُيْ ِفيِه،  ٌح  وا�شِ

َوْجِهِه  َوِف  ِوْقَفِتِه،  َوِف  َم�ْشِيِه،  َطريَقِة 

َمْعِرِفُة  ِكُن  مُيْ َكَم�  وْظهْرِه،  َوِرْجَلْيِه  َوَيَدْيِه 

وِتِه، وطريَقِة ِنْطُقِه  ْقِريِب ِمن �شَ ُعُمِرِه ِب�لتَّ

َعْيَنْيِه،  وَنَظراِت  �ْشَن�ِنِه، 
َ
اأ ِع  َوَو�شْ ِللَكالَم، 

ْعِف َنَظِره.  َوِف �شَ

و�ش�بٍّ  �َشْيٍخ  َبنْيَ  َحدَثْت  ُطْرَفٌة  َم�َمَن� 
َ
واأ

يَتَع�َمالِن ِبُلَغٍة جميلٍة َوَراِقيٍة.

: �بِّ نُظر اإَِل ُلَغِة ال�شَّ
ُ
اأ

َوِف  )َقْو�ٌس(،  عَندْه  املُْنَحِنى  ْهُر  الظَّ

ُيْخَلُق  ل  وال�شيُخ  �ُه(،  )َعمَّ َدٌب 
َ
اأ َخطَ�ِبِه 

َقْو�ٌس  )احَلْدَبُة(   � َ واإِمنَّ َفِة،  ال�شِّ ِبَهِذِه 

 )1( سورة فاطر اآلية 28.

اْلَوحدَة الرابعَة َع�ْسَرَة

{اُلفَكاَهُة}

اُه(. )ا�ْشَتَ

ٌة  ْدَبُة َهديِّ وحً�، َفَهِذِه احَلَ �بِّ َجم�اًل َوُو�شُ ْيِخ عن ُلَغِة ال�شَّ وال َتِقلُّ لغُة ال�شَّ

ْن َيْدَفَع ِفيه� َثمنً�.
َ
ُجُل، دوَن اأ ْعِطَيه�( الرَّ

ُ
)اأ

َدِب، 
َ
االأ ب�ُشوِء  ْفُه  َي�شِ وْل  يْنَهْرُه،  وْل   ، �بِّ ال�شَّ من  ْب  َيْغ�شَ َلْ  ْيُخ  ال�شَّ

�ِء اهلِل َوَقَدِرِه. � ِبَق�شَ �شَ � َيُدلُّ َعَلى الرِّ ( ِمَّ � َدَع�ُه )َي� ُبَنيَّ َ واإِمنَّ

)1( األهداف: 
 تهدف دروس هذه الوحدة لتحقيق ما يأتي: 

1- الروج عن املوضوعات املألوفة،  واالستئناس مبوضوع يحمل العظة والعبرة والطرفة والكمة في أسلوب 
بسيط يعتمد على  املفارقات.

2- الوقوف على مناذج من الطرف في التراث العربي وحملها ملعاني عدة في  أسلوب أدبي محبب.
3- الوقوف على نوع من التعامل الراقي الذي يستخدم اللغة كأداة تعبير مؤثرة تعتمد على اختيار الكلمات 

والعبارات املناسبة في قالب بسيٍط سهٍل.
4- تعويد الدارس على البحث في مثل هذه األساليب بغرض استخدامه في مواقف الياة بعد استيعابها 

وهضمها.
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غ�ِر! دِب اخِلَط�ِب َبنْيَ الَكِب�ِر وال�شَّ
َ
ْحَوَجن� اإَِل اأ

َ
َم� اأ

الكلمات الجديدة: 
. نِّ ْهِر واْنِحَن�وؤُه ِب�َشَبِب ِكَبِ ال�شِّ احَلْدَبُة: ارتف�ُع َو�َشِط الظَّ

َم�ُل ِمْن ُكلِّ �َشْيٍء . ُمَلٌح: َجمُع »ُمْلَحةٍ« َوَهِي احُل�ْشُن واْلَ

ْيُء اَلِديُد والَعِجيُب. « وهِي ال�شَّ َطَراِئُف: َجْمُع »ُطْرَفٌةٍ

َب�ِب والُكُهوَلِة. �وَز �ِشنَّ ال�شَّ ْيُخ: ِمن َتَ ال�شَّ

ْيِد لَه� َقْو�ٌس َو�َشْهٌم . داُة ِلل�شَّ
َ
الَقْو�ُس: اأ

َمْت يِل ِبُدون َثمٍن. ْعِطْيُتَه�: ُقدِّ
َ
اأ
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أجب عن األسئلة اآلتية: 
ْيِخ ؟ َمن الَِّذي اْلَتَقى ِب�ل�شَّ  .1

. التقي ب�ل�شيخ �ش�بٌّ  

�بُّ ؟ َل ال�شَّ
َ
َعمَّ �َش�أ  .2

�ش�أل ال�ش�بُّ عن احلدبة التي راآه� ف ظهر ال�شيخ.  

ُد ِب�لَقْو�ِس ؟ َم�َذا َيْق�شَ  .3

يق�شد ال�ش�ب ب�لقو�س احلدبة التي ف الظهر.  

�بِّ ؟ ْيُخ َحِديَث ال�شَّ َكْيَف َق�َبِل ال�شَّ  .4

ق�بل ال�شيخ حديث ال�ش�ب ب�لر�ش� والقبول.  

ْيِخ ؟ ْعَطى احَلْدَبَة ِلل�شَّ
َ
َمْن الَِّذي اأ  .5

اهلل هو الذي اأعطى احلدبة.  

�بِّ ؟  وال�شَّ
ِ
ْيخ �ِن ال�شَّ

َ
ْنَت ِف َمك

ُ
 اإَِذا ك

ُ
ْنَت َتْفَعل

ُ
َم�َذا ك  .6

ْدِرَيباُت التَّ

اأَ�سئلة ال�ستيعاب:

رمب� لو كنت ف مك�ن ال�شيخ  لغ�شبُت ورمب� ر�شيت مثل   

ال�شيخ اأي�شً�.

�بِّ ؟ ُيَك ِف َحِديِث ال�شَّ
ْ
َم� َراأ  .7

حديث اأرى �شببه ُحبَّ اال�شتطالع املعروف عند �شغ�ر ال�شن.  

ِاْحِك َلَن� ُطْرَفًة ؟  .8

مالحظة: )متوك لكل ط�لب االإج�بة بطريقته اخل��شة(.  

 اِْسَتْخِدِم اْلُمْفَرَداِت اآلِتَيَة ِفي ُجَمٍل ِمْن إِْنَشاِئَك: 
احَلْدَبُة: م� �شبب هذه احلدبة ف ظهرك ي� �شديقي ؟  .1

ْرفُة: م� اأجمل هذه الطرفة؟ الطُّ  .2

الَقْو�ُس: حمل ال�شي�د القو�س عندم� خرج لل�شيد.  .3

ُملَحٌة: هذه ُملحة جميلة وهي فعاًل طريفة.  .4

ْيُخ: اأعجبني كالم ال�شيخ. ال�شَّ  .5

ْدِريُب )574( :  التَّ



309

  





   



        
                              

                               
           

      
       
         

        
         

                                         
                

               
                                                          

 
              

                
            

                                     
             

                                      
       

                              

           

الكلمات الجديدة:
�ْشَمُط: َخ�َلَط �َشواَد �َشْعِرِه الَبَي��ُس.

َ
اأ

لُوِف.
ْ
َب�ِلغُة اَلَم�ِل: َجَم�ُله� َزاِئٌد َعِن امَل�أ

واَج. َتْخُطُبِني: َتْعِر�ُس َعليَّ الزَّ

�ْشخ��س فال 
َ
َتُكوُن ِفٍ االأ�ْشَي�ِء واالأ فُة  ُيَراُد ِبه ال�شَّ ِب�ُشُهوَلٍة َوقد  َيُزوُل َعْنَك  وُء وال  َيْلَحُقَك ال�شُّ َفَعْلَتُه  اإِن  َعْيٌب: َعَمٌل 

َمُد فيهم� وُتْنَكُر. حُتْ

ّل، َوهي هن� تو�شح عدم الرْغبة من ال�شْيخ ف زواِج املراأة. هَّ ِل: وَمْعَنى َعَلى َر�ْشِلَك: َتَ  التََّعجُّ
ِ
ْفُق َوَعَدم �ْشُل: الرِّ َعَلى َر�ْشِلَك: الرَّ

َت�ُج اإَِل ِزَينٍة. َم�ِلَه� ال حَتْ ُة احَل�ْشُن�َء َوِلَ
َ
الَغواِن: َجْمُع َغ�ِنَية َوِهَي امَلْراأ

الطرفة الثانية:َذَكاُء َفَتاٍة 1 )1(
َفَداَر  َم�ِل،  اْلَ َب�ِلَغِة  ٍة 

َ
ِب�ْمَراأ �ْشَمُط 

َ
اأ َرُجٌل  مر 

َبْيَنُهم� احِلواُر التَّ�يِل: 

َفَب�َرَك اهلل  َزْوٌج  َلِك  َك�َن  اإِْن  َهِذِه  َي�  ُجُل:  الرَّ

ِلك ِفيِه، َواإِال َف�أْعِلِميَن�.

َك َتْخُطُبِني ؟  امَلراأُة: َك�أنَّ

ُجُل: َنَعْم. الرَّ

امَلراأُة: اإِنَّ ِفَّ َعْيبً�.

ُجُل: َوَم� َهَو ؟  الرَّ

�ِشي. 
ْ
امَلراأُة: �َشْيٌب ِف َراأ

ُجُل: َعَلى َر�ْشِلِِك. الرَّ

َوال  �َشَنًة،  ِع�ْشريَن  َبلْغُت  َم�  َواهلِل  َفال  ُة: 
َ
امَلْراأ

ْحَبْبُت 
َ
اأ ي  �َء؛ َوَلِكنِّ �ِشي �َشْعَرًة َبْي�شَ

ْ
ْيُت ِف َراأ

َ
َراأ

ي. ْكَرُه ِمنَك َم� َتْكَرُه ِمنِّ
َ
نِّ اأ

َ
ْعِلَمَك اأ

ُ
ْن اأ

َ
اأ

ْفِرِقي ْيَب الَح مِبَ ْيَن اْلَغوِان ال�شَّ
َ
ُجُل: َراأ الرَّ

ِر  َوا�شِ ي ِب�خُلُدوِد النَّ َن َعنِّ ْعَر�شْ
ْ
َف�أ



310

  





   



    
                         

            
               

                   

الَح: َظَهر.

َمة. �ِس َوَيُكون ف املَُقدِّ
ْ
اأ ْعِر ِمن الرَّ اِق ال�شَّ َمْفِرٌق: َمك�َن اِفْتَ

ْعَر�َس: ِاْبَتَعَد، َوَتَرَك.
َ
اأ

اخُلدُود: جمُع َخدٍّ وَهُو اَل�ِنُب ِمن اْلَوْجِه.

َرة وَتعِني احَل�شَنَة اَلِمَيلَة. ِر: َجْمُع َن��شِ وا�شِ النَّ
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 أجب عن األسئلة اآلتية:  
�ْشمط ؟

َ
ُجُل االأ ْن َمرَّ الرَّ مِبَ  .1

مّر ب�مراأة ب�لغة الم�ل.  

َة ؟
َ
َل امَلْراأ

َ
يِّ �َشْيٍء �َش�أ

َ
َعْن اأ  .2

�ش�أل املراأة اإِْن ك�ن له� زوج.  

َك َتْخُطُبِني« ؟ نَّ
َ
ُة ِبَقْوِلَه� »َك�أ

َ
َراَدِت امَلْراأ

َ
َم�َذا اأ  .3

اأرادت هل تريد اأن تخطبني.  

ِة ؟
َ
ُجُل ُيِريُد ِمن امَلْراأ َم�َذا َك�َن الرَّ  .4

ك�ن يريد خطبته�.  

ُة َعْن َنْف�ِشَه� ؟
َ
َم� الَعْيُب الَِّذي َذَكَرْتُه امَلْراأ  .5

ذكرت اأن براأ�شه� �شيبً�.  

َهْل َك�َنت َحَقً� َكِذَلك ؟  .6

ال بل ك�نت تكذب.  

ُجِل ؟ ة ِللرَّ
َ
َهْتَه� امَلْراأ �َش�لُة الَِّتي َوجَّ َم� الرِّ  .7

اأرادت اأن تقول ال اأريد رجاًل عاله ال�شيب.  

َتَه�. جُل ِحنَي �َشِمَع ِق�شَّ َم�َذا َفَعَل الرَّ  .8

حت�شر على ال�شيب الذي عال راأ�شه و�شرف الفتي�ت الميالت عنه.  

وِع ؟ َم� ُهو ؟ َع ُعْنواٍن اآَخَر ِلْلَمْو�شُ َهْل َت�ْشتِطيُع َو�شْ  .9

نعم، )ر�ش�لة بليغة(.  

ْدِرَيباُت التَّ

اأ�سئلة ال�ستيعاب:

ْدِريُب )575(: التَّ
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ْيِخ والَمْرأَة ِفي   أُكُتْب َما َداَر َبْيَن الشَّ
ْيَر َما َيْلَزُم َتْغيَيرُه ِفي  َشْكِل َحَواٍر، َوغِّ

حدود ما َفِهْمَت ِمِن الموُضوِع: 
ال�شيخ: ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تع�ل 

وبرك�ته.

البنت: وعليكم ال�شالم ورحمة اهلل تع�ل 

وبرك�ته.

ال�شيخ: ي� هذه هل اأنت متزوجة؟

البنت: َوَل ت�ش�أل هل تريد اأن تخطبني؟

ال�شيخ: وم� امل�نع ؟

البنت: لكنك ال تعرف م� بي من عيوب.

ال�شيخ: ال ب�أ�َس، م� َعْيُبك ؟

البنت: اأن �شعري قد اأ�ش�به ال�شيب.

ف�أذهبي  كذلك  االأمر  ك�ن  اإن  ال�شيخ: 

ل�ش�أنك.

البنت: اآه، االآن اأقول لك اإنني واهلل ل اأبلغ 

الع�شرين ولي�س ف راأ�شي �شيب.

ال�شيخ: ول قلت هكذا ؟

البنت: اأردت اأن اأقول اإنني ال اأود الزواج 

من رجل عال راأ�شه ال�شيب.

 اِْستْخِدِم المفرداِت اآلتية ِفي ُجَمٍل توضح معناها:
اأ�شمط: بعد االأربعني يغلب اأن يكون ال�شعر اأ�شمط.  .1

يخطب: تقدم الرجل يخطب فت�ة من اأهله�.  .2

عيب: عيب كبري اأن ت�أكل وج�رك ج�ئع.  .3

الح: الح لن� من بعيد رجل يجري نحون�، فتوقفت�.  .4

اأعر�س: اأعر�س الن��س عنه، الأنه ال يزورهم، وال يكلمهم، وال ي�ش�أل عنهم.  

ْدِريُب )577(: التَّ

ْدِريُب )576( : التَّ
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الطرفة الثالثة:
بني االأعرابي وعمر بن اخلط�ب

َط�ِلبً�  َعْنُه   
ُ
اهلل َي  َر�شِ ُعَمَر  اإَِل  ْعَراِبيٌّ 

َ
اأ َج�َء 

احِلواُر  َبْيَنُهَم�  َفَداَر  َدَقَة،  وال�شَّ امَلْعُروَف 

االآِتي: 

رْيِ ُجِزيَت اَلّنْه. : َي� ُعَمَر اخْلَ ْعراِبيُّ
َ
االأ

ْه.  ُهنَّ مَّ
ُ
�ِتي واأ ُاْك�ُس ُبَنيَّ

اأق�شمُت ب�هلِل لَتَفَعَلَنْه.

ْفَعل ؟
َ
ُعمر: ف�إِن َلْ اأ

ْه. َذَهَبـنَّ
َ

ب� َحْف�سٍ الأ
َ
عرابي: اإِذْن اأ

َ
االأ

ُعمر: ف�إِن َذَهْبَت َم�َذا َيُكوُن ؟

ْه.  َلنَّ
َ
: َيُكوُن َعْن َح�يِل لُت�َش�أ عرابيُّ

َ
االأ

ْه. عِطي�ِت ُهنَّ
ُ
َيوَم تُكون االأ

� َجّنْه. � اإَِل ن�ٍر واإِمَّ اإِمَّ

ُجِل  ًا ِعْنَدَم� �َشِمَع َكالَم الرَّ َفَبَكى ُعَمُر ُبك�ًء ُمرَّ

ْهَلُه.
َ
ُجَل َواأ ِيُتُه، ُثمَّ َك�َش� الرَّ لَّْت حِلْ ْخ�شَ

َ
َحتَّى  اأ

َمَعاني الَكلماِت والِعباراِت:
ُد ُعمَر ْبَن اخلط�ب – َويرجو اخَلرْيَ َعَلى َيَدْيه. ُعمر اخلري: َيْق�شِ

ُجِزْيَت: ُكوِفْئَت. 

ِغرِي ِبْنٍت. ٍة« َت�شْ �تي: جمع »ُبَنيَّ ُبَنيَّ

ُكوِت َعَلْيه�. ْعريِّ ولل�شُّ ْه: والِدُتُهّن والَه�ُء ِف اآخِر الكلم�ِت مِلُن��َشَبِة اَلوْزن ال�شِّ مهنَّ
َُ
اأ

 َعَلْيِه َو�َشلَِّم(.
ُ
لَّى اهلل ّمٌد �شَ �َشوُل ُمَ : )كنيُة ُعَمر كّن�ُه ِبَه� الرَّ ب� َحْف�سٍ

َ
اأ

�ِشرَينَّ ُمْبَتِعدًا َعْنك.
َ
ْه: الأ ْذَهَبـنَّ

َ
اَلأ

ي َوِعْن َبن�ِتي(.  )َعنِّ
ُ
َلّنْه: �َشْوَف َي�ْش�أُلَك اهلل

َ
لُت�َش�أ

ُل لَلَح�َجِة.
َ
ُم مِلَْن َيْطُلُب الَعط�َء َوي�ْش�أ ْعِطَيٍة« َوَهِي َم� ُيقدَّ

ُ
ْعِطي�ُت: َجْمُع »اأ

ُ
االأ

ـُد »ُهَن�« ول�شرورة ال�شعر نطقه� هكذا. ْه: َيْق�شِ ُهنَّ
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 أَِجْب عن األسئلِة اآلتيِة: 
ْعَراِبيُّ ِلُعَمَر ؟

َ
مِبَ َدَع� االأ  .1

دع� له ب�لنة.  

ْعراِبيُّ ِمْن ُعَمَر ؟
َ
َم�َذا َطَلَب االأ  .2

طلب منه اأن يك�شو بن�ته واأمهّن.  

ُجُل ؟ ْق�َشَم الرَّ
َ
ِلَ اأ  .3

اأق�شم الرجل لت�أكيد دعوته.  

ُجُل ُعَمَر وْيَذَهُب َبعيدًا َعْنُه ؟ ُك الرَّ َمَتى �َشَيْتُ  .4

اإن ل يجب عمر طلبه ف�شيذهب.  

ُجُل ُدوَنَ اأن َيِجَد َم� ُيِريُد ؟ َم�َذا �َشْيحدُث اإَِذا َذَهَب الرَّ  .5

ف نظر االإعرابي ف�إن اهلل �شي�ش�أل عمر عنه.  

 ؟
ِ
ْوَع ِمن الَكالم َم�َذا ُت�َشميِّ َهَذا النَّ  .6

ا�شميه تهديدًا اأو تذكريًا.  

ِلَ َبَكى ُعَمُر؟  .7

بكي مت�أثرًا وخوفً� من العق�ب.  

ي ؟ ْعرابِّ
َ
ُيَك ِف َطَلب االأ

ْ
َم� َراأ  .8

من حق االإعرابي اأن يطلب من الراعي م� ي�شّد ح�جته وح�جة اأهله.  

ْدِرَيباُت التَّ

اأ�سئلة ال�ستيعاب: 

ْدِريُب )578( : التَّ
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 اِْمإِل الفراَغ ِفيَما َيْأِتي ِبالَكِلَمِة الُمَناِسَبِة 
ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: ِممَّ

 َعْنُه ِف َهَذا احِلواَر َيَتكلَُّم 
ُ
َي اهلل  َك�َن ُعَمُر  َر�شِ

ْعَراِبيُّ َيَتّكلُّم 
َ
نرثًا )َنرْثًا / �ِشْعرًا( َبْيَنم� َك�َن االأ

ْعرابيَّ 
َ
نَّ االأ

َ
اأ ٌح  �شعرًا )�ِشْعرًا / َنرْثًا (  َوَوا�شِ

الَِّذي   ) رْثَ النَّ  / ْعَر  )ال�شِّ ال�شعر  َيْن�ُشُد  َك�َن 

ًا   َردَّ َبْعُد(   / َقْبُل   ( قبل  ِمن  َيْحَفُظه  َك�َن  َم� 

ُلَه� ُعَمُر  ج�ب�ٍت(  َيْرَتِ �ِشئلٍة / اإِ
َ
َعَلى اأ�شئلة )اأ

نَّ �شعره )�ِشْعَرُه 
َ
اأ ِمْن  ُح  َيَت�شِّ َوَهَذا  ٍة.  َمرَّ ِل  وَّ

َ
الأ

َفُهم  �ُشوؤااًل(،  َك�َن جوابً� )َجوابً� /  ُه(   َنرْثَ  /

ُلوَنُه  ُفوَنُه َوَيْرَتِ ْعَر َوْيحَفُظوَنُه َويوؤَلِّ ُيِحبُّوَن ال�شِّ

 ) َقلَّ
َ
ْكرَثَ / اأ

َ
��ِس اأكرث )اأ ِثرُيُه َعَلى النَّ

ْ
َوَيكوُن َت�أ

. رْثِ ِثرِي النَّ
ْ
من َت�أ

ْدِريُب )579(: التَّ

أَكمِل الُجَمَل َكَما ِفي الِمَثاِل:
المثال :

)الَقْو�َس – َعّم(

�ُه ؟ ِبَكْم ِا�شتْيَت َهَذا الَقو�َس ي� َعمَّ

�َرَة – َوَلٌد( يَّ )ال�شَّ

1/ بكم ا�شتيت هذه ال�شي�رة ي� والداه ؟

 )الِكَت�َب – ِبْنٌت(

2/ بكم ا�شتيت هذا الكت�ب ي� بنت�ه ؟

 )امَلْنِزَل – َخ�ُل(

3/ بكم ا�شتيت هذا املنزل ي� خ�اله ؟

ْخٌت(
ُ
ْوَب – اأ  )الثَّ

4/ بكم ا�شتيت هذا الثوب ي� اأخت�ه ؟ 

ِديٌق(  )احَلِقَيبَة – �شَ

5/ بكم ا�شتيت هذه احلقيبة ي� �شديق�ه ؟

 )امْلَِذَي�َع – َزِميلي(

6/ بكم ا�شتيت هذا املذي�ع ي� زمياله ؟

)  )الَقْو�َس – َعمٌّ

7/ بكم ا�شتيت هذا القو�س ي� عم�ه ؟

ْدِريُب )580( :  التَّ
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 أََكَمِل الُجَمَل َكَما ِفي الِمَثاِل: 
املثال:

)َم�ْشٌي(

َثَر ِف َم�ْشِيِه.
َ
ن َتَرَى َهَذا االأ

َ
ُكن اأ ُمْيِ

)َكالٌم(

1/ ميكن اأن ترى هذا االأثر ف كالمه.

ْفَك�ٌر(
َ
 )اأ

2/ ميكن اأن ترى هذا االأثر ف اأفك�ره.

 )َتَع�ُمٌل(

3/ ميكن اأن ترى هذا االأثر ف تع�مله.

 )َوْقفٌة(

4/ ميكن اأن ترى هذا االأثر ف اأفك�ره.

ْدِريُب )581( : التَّ

 )  اإَِج�َبٌة  (

5/ ميكن اأن ترى هذا االأثر ف اإج�بته.

ْوٌت(  )�شَ

6/ ميكن اأن ترى هذا االأثر ف �شوته.

 )َوْجٌه(

7/ ميكن اأن ترى هذا االأثر ف وجهه.

 )َم�ْشٌي(

8/ ميكن اأن ترى هذا االأثر ف م�شيه.
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 أَْكِمِل الُجَمَل َكَما ِفي الِمَثاِل: 
املثال:

َغ�ِر( )الِكب�ِر / ال�شِّ

َغ�ِر! َدِب اخِلَط�ب َبنْيَ الِكَب�ِر َوال�شِّ
َ
ْحَوَجَن� اإَِل اأ

َ
َم� اأ

�ش�ِء( ج�ِل / النِّ )الرِّ

1/ م� اأحوجن� اإل اأدب اخلط�ب بني الرج�ل والن�ش�ء.

ِب / املَُعلِِّمنَي( الَّ  )الطُّ

2/ م� اأحوجن� اإل اأدب اخلط�ب بني الطالب واملعلمني.

دَق�ِء( �شْ
َ
 )االإِْخَوِة / االأ

3/ م� اأحوجن� اإل اأدب اخلط�ب بني االإخوة واالأ�شدق�ء.

ْبَن�ِء / الَبَن�ِت(
َ
 )االأ

4/ م� اأحوجن� اإل اأدب اخلط�ب بني االأبن�ء والبن�ت.

ْدِريُب  )582( : التَّ

ْبَن�ِء(
َ
 )االآب�ِء / االأ

5/ م� اأحوجن� اإل اأدب اخلط�ب بني االآب�ء واالأبن�ء.

َه�ِت( مَّ
َ
 )االآب�ِء / االأ

6/ م� اأحوجن� اإل اأدب اخلط�ب بني االآب�ء واالأمه�ت.

ى( �ِء / امَلْر�شَ ِطبَّ
َ
 )االأ

7/ م� اأحوجن� اإل اأدب اخلط�ب بني االأطب�ء واملر�سى.

غ�ِر(  )الِكَب�ِر / ال�شِّ

8/ م� اأحوجن� اإل اأدب اخلط�ب بني الكب�ر وال�شغ�ر.
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مائِر كما في المثال:   أَسنِد الفعَل إَِلى الضَّ

إسناده إلى الفعل املضارعإسناده إلى الفعل املاضيالضمير

أكتُب الدرس.كتبُت الدرس.املثال األَوَّل:     أَنا

نكتب الدرس.كتبنا الدرس.1. نَحُن 

تكتب الدرَس.كتبت الدرَس.2. أنَت

تكتبني الدرس.كتبِت الدرس.3. أنِت

تكتبان الدرس.كتبتما الدرس.4. أَنُتما

تكتبون الدرس.كتبتم الدرس.5. أنُتم

تكتنَب الدرس.كتبُتَّ الدرس.6. أَنُتَّ 

يكتب الدرس.كتب الدرس.املثال الثاني:     هَو

تكتب الدرس.كتبت الدرس.1. هَي

ٌر( يكتبان الدرس.كتبا الدرس.2. هَما )ُمَذكَّ

تكتبان الدرس.كتبتا الدرس.3. ُهَما )ُمَؤنٌَّث(

يكتبون الدرس.كتبوا الدرس.4. هُم

يكتنب الدرس.كتنَب الدرس.5. هنَّ

َتْدِرَيباُت النحو: 

ْدِريُب )583( :  التَّ
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أكمل الجمل كما في المثال:
املثال:

)اأن�(

ْلَف�َز. �َش�َهْدُت التِّ

)هو(

1/ �ش�هد التلف�ز.

 )اأنِت(

2/ �ش�هدِت التلف�ز.

ْدِريُب )584( : التَّ

 )هْم(

3/  �ش�هدوا التلف�ز.

)اأنتم(

4/  �ش�هدت التلف�ز.

 )نحن(

5/ �ش�هْدن� التلف�ز. 

 )هي(

6/  �ش�هدت التلف�ز.

 )اأنتم(

7/  �ش�هدت التلف�ز.

 )اأن�(

8/  اأ�ش�هدُت التلف�ز.
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  أَْكِمِل الُجَمَل َكَما ِفي الِمَثال:
املثال:

)هو(

َرِف. َي�شَتِمْتُع ِبقِراَءِة الطُّ

ر(( )ُهَم� )ُمذكَّ

1/  ي�شتمتع�ن بقراءة الطرف.

 )هم� )موؤنث((

2/  ت�شتمتع�ن بقراءة الطرف.

 )اأنِت(

3/  ت�شتمتعني بقراءة الطرف.

ْدِريُب  )585(: التَّ

 )اأن�(

4/  اأ�شتمتع بقراءة الطرف. 

 )اأنتم(

5/  ت�شتمتعون بقراءة الطرف.

 )اأننت(

6/  ت�شتمتعن بقراءة الطرف.

 )نحن(

7/ ن�شتمتع بقراءة الطرف.

 )هو(

8/  ي�شتمتع بقراءة الطرف. 



321

  





   



              

                                     
            

        
       

        
        

        
               

       
                       

        
                      

            
                          

                    
              

            
                  
                     

                              

                                                

َؤاِل ُف ِبالسُّ ْرَفُة الرَّاِبَعُة: الَتَلطُّ الطُّ

َم�َم اخَلِليفِة 
َ
�ِعَر وقَف اأ ب� ِدالَمَة ال�شَّ

َ
نَّ اأ

َ
ُرِوَي اأ

�م َفَداَر َبْيَنُهَم�  يَّ
َ
�ِح ِف َبْع�ِس االأ ـفَّ ��ِشيِّ ال�شَّ الَعبَّ

احِلَواُر التَّ�يَل:

�ح: �َشْلِني َح�َجَتك. فَّ ال�شَّ

ْيٍد. اأبو ِدالمة: َكلُب �شَ

�ُه. ْعُطوُه اإِيَّ
َ
�ح: اأ فَّ ال�شَّ

يُد َعَلْيه�. �شِ
َ
ٌة اأ اأبو ِدالمة: وَدابَّ

ٍة. ْعُطوه َدابَّ
َ
�ح: اأ فَّ ال�شَّ

يُد َعَلْيِه.  اأبو ِدالمة: وُغالٌم َيَقوُد الَكْلَب وَي�شِ

ْعُطوه ُغالمً�.
َ
�ح: اأ فَّ ال�شَّ

ْيَد، وُتْطِعُمَن� ِمْنُه. ِلُح َلَن� ال�شَّ اأبو ِدالمة: َوَج�ِريٌة ُت�شْ

عُطوُه َج�ِريًة.
َ
�ح: اأ فَّ ال�شَّ

مرَي املوؤمَنني َهوؤُالِء ِعي�ٌل وال ُبدَّ 
َ
اأبو ِدالمة: َي� اأ

لْهِم ِمْن َداٍر َي�ْشُكُنوَنه�؟ !

َمُعهم. ْعُطُوه َدارًا َتْ
َ
�ح: اأ فَّ ال�شَّ

ْيَن َيِعي�ُشَون 
َ
: ِمْن اأ مرَي املُوؤّمِننِيَ

َ
اأبو ِدالمة: َي� اأ

ْيَعٌة ؟! اإِْن َلْ َتُكْن َلُهْم �شَ

َي�ع َغ�ِمرة. َي�ٍع ع�مرًة وَع�ْشَر �شِ ْعُطُوه َع�َشر �شِِ
َ
�ح: اأ فَّ ال�شَّ

ِمرَي املوؤْمِننَي ؟
َ
اأبو ِدالمة: َم� الَغ�ِمِرُة ي� اأ

ْر�ُس الَِّتي ال َنَب�َت ِفيه�.
َ
�ح: ِهَي االأ فَّ ال�شَّ

ْعَطْيُتَك ِم�ئًة َغ�ِمرًة ِمْن َفي�ِف َقْوِمي.!
َ
اأبو ِدالمة: اأ

ِحَك(:اْجَعُلَوه� ُكلََّه� َع�ِمرًة. ْن �شَ
َ
�ح: )َبْعَد اأ فَّ ال�شَّ

�ُح. فَّ بو ِدالمَة( وامَلْطُلوب ال�شَّ
َ
�ِلِب )اأ َج�َد ِفَيه� ُكلُّ ِمن الطَّ

َ
ْخَرى اأ

ُ
َوَهِذِه ُطْرُفُة اأ

�َج�ِته ِه حِلَ ِغريٍة َوَقْد َتَت�َبَع َتْقِدمُيُ َزاأًة ِف َمَط�ِلَب �شَ م َح�َجَتُه جُمَّ بو ُدالَمَة ُيقدِّ
َ
 اأ

َ
َبَداأ
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َبُب ِف َذِلك اإَِل ُح�ْشِن َحِديِثِه، وُح�ْشِن ا�شِتَم�ِع  ِ َحتَّى َمَلَكَه� ُكلَّه� وَيُعوُد ال�شَّ

امَلْطُلوِب، وا�ْشِتْعَداِدِه ِلال�ْشِتَج�بِة مِلَ� ُيْطَلُب ِمْنُه.

َوِف  َبْل  َدٍب 
َ
اأ ِف  لب  والطَّ َع�َبِة  والدُّ ْهَلِة  ال�شَّ ِب�مَلَواِقِف  َمليَئٌة   � ُكلهُّ َفُة  ِرْ والطُّ

َعلْيه�!  َط�ُد  َي�شْ الَِّتي  ُة  ابَّ الدَّ ُثمَّ  ْيِد،  ال�شِّ َكْلُب  ْف�س؛  النَّ اإَِل  ٍب  بَّ ُمَ ِج  َتَدرُّ

َط�َدُه الُغالُم، وُتِعدُّ  ِتي َتْطُبُخ َم� ا�شْ اَبَة! َف�َل�ِرَيُة الِّ والُغالُم الَِّذي َيَقوُد الدَّ

ْعي  �حِلُة للرَّ َب�ِت ال�شَّ ْر�ُس َذاُت النَّ
َ
َمُعُهْم! ُثمَّ االأ اُر الَِّتي َتْ الَطَع�َم!  ُثمَّ الدَّ

والِزَراعُة!

وَتْقِدمِي  وؤَاِل  ال�شَّ وِعْنَد  احَلِديِث  ِف  ِب  الَت�أدُّ ُح�ْشِن  ِمْن   
ُ
َنْقراأ الَِّذي  َوَهَذا 

َم�َم َمْن َي�ْشَتِجيُب.
َ
احَل�َجِة اأ
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 أجب عن األسئلة اآلتية:
بني من ومن دار هذا احلوار ؟  .1

ال�ش�عر  دالمة  اأبي  بني  احلوار  هذا  دار   

واخلليفة العب��شي ال�شف�ح.

ف اأي زمن دار هذا احلوار ؟  .2

دار هذا احلوار ف الع�شر العب��شي.  

م�ذا �شيفعل الرجل ب�لدابة ؟  .3

�شي�شط�د اأبو دالمة على الدابة.  

مل�ذا طلب الرجل ال�رية ؟  .4

اأبو دالمة ال�رية؛ لت�شلح ال�شيد  طلب   

وتطعمه.

ْدِرَيباُت التَّ

اأَ�سئلة ال�ستيعاب:

ْدِريُب )586(: التَّ

مل�ذا ل يقبل الرجل االأر�س الغ�مرة ؟  .5

ل يقبل اأبو دالمة االأر�س الغ�مرة؛ الأنه� اأر�س ال نب�ت فيه�.  

من اأين ميكن للرجل اأن يعطي ال�شف�ح اأر�شً� غ�مرة ؟  .6

ميكن للرجل اأن يعطي ال�شف�ح اأر�شً� غ�مرة من اأر�س اأهله.  

م� راأيك ف االأ�شلوب الذي قدم به الرجل طلبه ؟  .7

م به اأبو دالمة مط�لبه اأ�شلوب جميل، متدرج ومبَّب اإل النف�س. االأ�شلوب الذي قدَّ  

ِلَ يحت�ج االإن�ش�ن ليعر�س طلبه ب�شورة مقنعة ؟  .8

يحت�ج االإن�ش�ن ليعر�س طلبه ب�شورة مقنعة لي�شتج�ب له.  



324





   

   

  

  



    –  –  
              
    –   –  

               
  –    –   –   

  
    –    –   

  
 –     –  

  
   –  –  

  
     –    –  

  
  –    –    –    

  
  –   –      –   

  
  –   –    –  

  

 أَكمل الجمل كما في المثالين:
املثال )1(:

)ِعَي�ٌل – داٍر – ي�ْشكُن - ِهي(

َهوؤُالِء ِعَي�ٌل والُبدَّ َلُهْم ِمْن َداٍر َي�ْشُكُنوَنه�.

املثال )2(:

)�َشَب�ٌب – َمْلعٍب – َيَلعُب - َهُو(

َهوؤالِء �َشَب�ٌب والُبدَّ َلُهْم ِمْن َمْلَعُب  َيْلَعُبون ِفْيه

)جي�ع – طع�م – ي�أكل – هو(

هوؤالء جي�ع وال بد لهم من طع�م ي�أكلونه.  .1

)مر�شى – طبيب – يع�لج - هم(

هوؤالء مر�شى وال بد لهم من طبيب يع�لهم.   .2

ْدِريُب )587(: التَّ

 )تالميذ – مدر�س – يعلم – هم(

هوؤالء تالميذ وال بد لهم من مدّر�س يعلمهم.  .3

 )�شغ�ر – اأم – ترعى -هم(

4. هوؤالء �شغ�ر وال بد لهم من اأم ترع�هم.

 )فتي�ت – ح�ر�س – يحر�س - هّن(

. 5. هوؤالء فتي�ت وال بد لهّن من ح�ر�س َيْحِر�ُشهنَّ

 )م�ش�فرون – �شي�رات – يركب – هي(

6. هوؤالء م�ش�فرون وال بد لهم من �شي�رات يركبونه�.

 )اأطب�ء – م�شت�شفي�ت – يعمل – هي(

7. هوؤالء اأطب�ء وال بد لهم من م�شت�شفي�ت يعملن به�.

 )�شب�ب –ملعب – يلعب – هو(

8. هوؤالء �شب�ب وال بد لهم من ملعب يلعبون فيه.
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التاء  والحظ  اآلتي  الموضوع  اقرأ   
المربوطة  والتاء  الفعل  بعد  المفتوحة 

بعد االسم: 
ُت وذهْبُت 

ْ
�أ رًا ُثمَّ َتْو�شَّ  ُمَبكِّ

ِ
ْوم َحْوُت ِمن النَّ �شَ

َة امل�ْشِجِد(،  اإَِل امَل�ْشِجد، َو�شلَّْيُت َرَكَعَتنْي )حَتيَّ

ُثمَّ  الَكِرمي،  الُقْراآِن  ِمن  اآي�ٍت  تُلو 
َ
اأ َجَل�ْشُت  ُثمَّ 

َتْكبريَة  االإِم�ُم   َ َفَكبَّ الَة،  ال�شَّ ُمُوم 
ْ
امَل�أ َق�م 

َ
اأ

َف�ُشوَرة  ة،  الَف�حِتَ �ُشوَرَة   
َ
َوَقراأ  ،

ِ
االإِْحَرام

َكعِة  ِب�لرَّ َتى 
َ
واأ ُول، 

َ
االأ ْكَعِة  الرَّ ِف  الَع�ِدَي�ِت 

اْلَبْيِت،  اإَِل  َرَجْعُت   ،
ِ
الم ال�شَّ َوَبْعَد  �ِنَيِة،  الثَّ

ْوَجُة َطَع�م االإِْفِط�ِر. زِت  يِل الزَّ َوَجهَّ

َتْدِرَيباُت الكتابة: 

التاء املربوطة 

والتاء املفتوحة

ْدِريُب  )588(: التَّ

 اكتب النص السابق في كراستك: 
--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

ْدِريُب  )589(: التَّ
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اء المفتوحِة َوَخمَس كلماٍت   اِْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ  خمَس َكِلَماٍت َمْختومٍة بالتَّ
اء الَمَرُبَوطة واكُتْبها َكَما ِفي المثال: أَُخرى مختومٍة بالتَّ

الت�ء املربوطةالت�ء املفتوحة

ال�شالُةاملث�ل: تو�ش�أت 

حتية1-�شحوت 

تكبرية2-ذهبت

�شورة3-�شليت

الف�حتة4-الع�دي�ت

الركعة5- البيت

ْدِريُب  )590(: التَّ
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استمع إلى النص اآلتي جيدًا ثم أجب عن 
األسئلة التي بعده:

ع�مر ال ي�شحك مع اأ�شدق�ئه، وال يلعب معهم، حني 

يجل�س مع اأ�شدق�ئه ي�شمع حديثهم، وحك�ي�تهم 

فقط  ب�ال�شتم�ع  ي�ش�ركهم  الطريفة  واملواقف 

ف�إذا �ش�أله اأحد عن بع�س املواقف الطريفة، التي 

مرت به اأج�بهم ب�أنه ال مير ب�ملواقف الطريفة وال 

تر هي )املواقف الطريفة( به، واإذا طلبوا منه 

ِجيُد احلديث. 
ُ
اأن ي�ش�ركهم احلديث ق�ل: اأن� ال اأ

واإذا قيل له احك لن� حك�ية ق�ل: �شدقون اإنني 

ال اأعرف حك�ية ميكن اأن اأقوله� لكم.

وكرث عليه احلديث من كل ج�نب وهو ف موقفه 

ال يغريه وال يبدله. واأخريًا ك�ن ف ف�شلن� ط�لب 

هذه  على  ع�مرًا  فدلَّ  العربية،  اللغة  يدر�س 

�ش�هده  ق�شري  وقت  وبعد  يقروؤه�  فبداأ  الوحدة 

ث، ويحكي، وي�شحك، فق�ل:  اأحد اأ�شدق�ئه يتحدَّ

�شبح�ن اهلل مغري االأحوال اإل اأح�شن االأحوال. 

الأ�سئلة: 

ِدَق�ئِه، وال َيْلَعُب َمَعُهم ؟ �شْ
َ
َحُك َع�ِمُر َمَع اأ مِلَ�َذا ال َي�شْ  .1

ال ي�شحك ع�مر مع اأ�شدق�ئه وال يلعب معهم، الأنه   

ال يجيد احلديث، وال يعرف حك�ية يحكيه� لهم.

ِدَق�َءُه ِحنَي َيْجِل�ُس َمَعُهم ؟ �شْ
َ
مِبَ ُي�َش�ِرُك َع�ِمٌر اأ  .2

معهم  يجل�س  حني  اأ�شدق�ءه  ع�مر  ي�ش�رك   

ب�ال�شتم�ع اإل اأح�ديثهم. 

ْن 
َ
اأ ِمْنُه  َطلُبوا  ِحنَي  ِدَق�َءُه  �شْ

َ
اأ َع�ِمٌر  َج�َب 

َ
اأ �َذا  مِبَ  .3

ِديَث ؟ ُي�َش�ِرَكُهُم احْلَ

تدريبات فهم امل�سموع:

ْدِريُب  )591( :  التَّ

اأج�ب ع�مر اأ�شدق�ءه حني طلبوا منه اأن ي�ش�ركهم احلديث   

ب�أنه ال يجيد  احلديث.

َ �ُشُلوَك َع�ِمٍر ؟ َم� الَِّذي َغريَّ  .4

الذي غري �شلوٍك ع�مٍر هو قراءته لهذه الوحدة.  

ُه َعَلى ِقَراءِة َهِذِه الَوْحَدِة ؟ َمْن َدلَّ  .5

الذي دلَّ ع�مرًا على قراءة هذه الوحدة اأحد الطالب.  

َ �ُشُلوُك َع�ِمٍر ِب�لِفْعِل َبْعد ِقراَءِة الْوَحدِة ؟ َهْل َتَغريَّ  .6

نعم، تغريَّ �شلوك ع�مر بعد قراءة هذه الوحدة.  

ِحكة،  بُّ اُلُلو�َس؛ َمَع �َشْخ�سٍ َلَدْيِه ِحك�َي�ٌت ُم�شْ َمَع َمْن حُتِ  .7

َحُك؟ ِحك وال َي�شْ �مٍت ال ُي�شْ ْم َمَع �َشْخ�سٍ �شَ
َ
اأ

اأحّب اللو�س مع �شخ�س لديه حك�ي�ت م�شحكة.  

ِاحِك َلَن�  ُطْرفٍة اأْعَجَبْتَك ؟  .8

مالحظة: )اأ�شئلة ات�ش�لية، وكل جواب معقول مقبول(.
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  اِْسَتْخِدِم الكلماِت والعباراِت اآلتيَة ِفي ُجَمٍل ُمفيدٍة: 
طرفٌة: اأحِك لن� طرفة.    .1

ي�شحك: ا�شتمع خ�لٌد اإل طرفة، ف�أخذ ي�شحك حتى ا�شتلقى على ظهره.  .2

اأر�ٌس ع�مرة: اأعطى اخلليفة اأب� دالمة اأر�شً� ع�مرة.  .3

احلدبة: م� راأيت احلدبة التي على ظهر الرجل.  .4

الدع�بة: ميت�ز هذا الرجل بروح الدع�بة واملرح.  .5

لَت�ْش�أَلنَّ عن: لت�ش�أَلنَّ عن اأ�شدق�ئك ي� علي.  .6

اأ�شيد عليه�: اأْهِدن دابة اأ�شيد عليه�.  .7

�شيعة: هذه �شيعة اأ�شكن فيه�، واأزرع اأر�شه�.    .8

ْدِريُب  )592(: التَّ
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ْقومي:   التَّ
)أ(  أَِجْب عن اأَلسِئَلِة اآلِتيَة: 

1. اْحِك َعْن َمْوِقٍف َطريٍف َمرَّ ِبَك.     

.............................................

َت�ُز  مَيْ الَِّذي  ْخ�َس  ال�شَّ ـُل:  ُتَف�شِّ هُم�  يَّ
َ
اأ  .2

ال  الَِّذي  ْخ�َس  ال�شَّ  
ِ
م

َ
اأ وامَلَرِح،  َع�َبِة  ِب�لدُّ

َحُك؟ َومِلَ�َذا ؟  َي�شْ

.............................................

َعَلى  ِب�لُقْدَرِة  ��س  النَّ َبْع�َس   
ُ
اهلل َخ�سَّ   .3

اإِْدَخ�ِل الَفْرَحِة ِف ُقلوِب االآَخِريَن، اْحِك َعْن 

وَلِئَك:
ُ
َواِحٍد تِعُرفُه ِمْن اأ

.............................................

و�شحيحة  معقولة  حك�ية  )كل  مالحظة: 

مقبولة(

ل َكَما ِفي المثالين للتعبير عن الجمع:  )ب( حوِّ

الزهرات متفتح�ت.املث�ل)اأ( : الزهرة متفتحة

املالب�س نظيفة.  املث�ل )ب(: امَلْلَب�ُس َنظِيٌف.

�ِلَبُة جمتهدٌة. الط�لب�ت جمتهدات.1-الطَّ

الالعب�ت م�هرات.2-الالَعبُة َم�ِهَرٌة.

َقٌة. َوايُة �َشيِّ الرواي�ت �شيق�ت.3-الرِّ

�َرُة ُم�ْشِرَعٌة. يَّ ال�شي�رات م�شرع�ت.4-ال�شَّ

ٌة. رَّ �شَ �َحُة خُمْ  ال�ش�ح�ت خم�شرات5-ال�شَّ

�َشُة َن�ِشيَطٌة. املدر�ش�ت ن�شيط�ت.6-امَلدرِّ

َحٌة. ْهَرُة ُمَتَفتِّ  الزهرات متفتح�ت.7-الزَّ

املالب�س نظيفة.8- امَلْلَب�ُس َنِظيٌف.

)1( ين�شرف من كت�ب امل�شتطرف من كل فنٍّ ُم�ْشْتَطرق.
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